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Изменение 37
Жан-Пиер Оди

Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Космическите отпадъци се 
превърнаха в най-сериозната заплаха 
за устойчивостта на космическите 
дейности. Поради това следва да се 
създаде програма за подкрепа на 
космическото наблюдение и 
проследяване (наричано по-долу
„КНП“) с цел да се подпомогне 
създаването и осъществяването на 
услуги, състоящи се в наблюдението и 
проучването на космически обекти, за 
да се предотвратява увреждането на 
космически апарати поради сблъсък, 
както и да се предотвратява 
повреждането на наземната 
инфраструктура или загубата на 
човешки живот в резултат на
неконтролирано повторно навлизане на 
космически апарати или техни части 
в земната атмосфера.

(5) Космическите отпадъци се 
превърнаха в сериозна заплаха за 
устойчивостта на космическите 
дейности. Поради това следва да се 
създаде програма за подкрепа на 
космическото наблюдение и 
проследяване (наричано по-долу
„КНП“) с цел да се подпомогне 
създаването и осъществяването на 
услуги, състоящи се в наблюдението и 
проучването на космически обекти, за 
да се предотвратява увреждането на 
космически апарати поради сблъсък. 
Разпространението на космическите 
отпадъци се отразява и върху 
случаите на неконтролирано и носещо 
рискове повторно навлизане на 
космически обекти. Следователно има 
интерес от създаването на служба за 
КНП, която да предвижда 
траекториите и пътищата за 
повторно навлизане и да предоставя 
полезна информация на 
правителствата и службите за 
гражданска защита.

Or. fr

Изменение 38
Виторио Проди

Предложение за решение
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Космическите отпадъци се 
превърнаха в най-сериозната заплаха за 
устойчивостта на космическите 
дейности. Поради това следва да се 
създаде програма за подкрепа на 
космическото наблюдение и 
проследяване (наричано по-долу 
„КНП“) с цел да се подпомогне 
създаването и осъществяването на 
услуги, състоящи се в наблюдението и 
проучването на космически обекти, за 
да се предотвратява увреждането на 
космически апарати поради сблъсък, 
както и да се предотвратява 
повреждането на наземната 
инфраструктура или загубата на 
човешки живот в резултат на 
неконтролирано повторно навлизане на 
космически апарати или техни части в 
земната атмосфера.

(5) Космическите отпадъци се 
превърнаха в най-сериозната заплаха за 
устойчивостта на космическите 
дейности, за наличието на основни 
орбитални слотове и честотни 
спектри и за възможностите за 
изстрелване на космически апарати.
Поради това следва да се създаде 
програма за подкрепа на космическото 
наблюдение и проследяване (наричано 
по-долу „КНП“) с цел да се подпомогне 
създаването и осъществяването на 
услуги, състоящи се в наблюдението и 
проучването на космически обекти, за 
да се предотвратява увреждането на 
космически апарати поради сблъсък, 
както и да се предотвратява 
повреждането на наземната 
инфраструктура или загубата на 
човешки живот в резултат на 
неконтролирано повторно навлизане на 
космически апарати или техни части в 
земната атмосфера.

Or. en

Изменение 39
Виторио Проди

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Предоставянето на услуги за КНП 
ще бъде от полза за всички публични и 
частни оператори на космическата 
инфраструктура, включително и на 
Съюза с оглед на отговорностите му за 
космическите програми на ЕС –
Европейската геостационарна служба за 
навигационно покритие (EGNOS) и
„Галилео“, чието изпълнение се 

(6) Предоставянето на услуги за КНП 
ще бъде от полза за всички публични и 
частни оператори на космическата 
инфраструктура, включително и на 
Съюза с оглед на отговорностите му за 
космическите програми на ЕС –
Европейската геостационарна служба за 
навигационно покритие (EGNOS) и
„Галилео“, чието изпълнение се 
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осигурява с Регламент (ЕО) № 683/2008 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 9 юли 2008 г. за продължаване на 
изпълнението на европейските програми 
за спътникова навигация (EGNOS и
„Галилео“)12 и програмата
„Коперник“/ГМОСС, създадена с 
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.)13. 
Предупрежденията за повторно 
навлизане също така ще бъдат от полза 
и за националните публични органи за 
гражданска защита.

осигурява с Регламент (ЕО) № 683/2008 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 9 юли 2008 г. за продължаване на 
изпълнението на европейските програми 
за спътникова навигация (EGNOS и
„Галилео“)12 и програмата
„Коперник“/ГМОСС, създадена с 
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.)13. 
Предупрежденията за повторно 
навлизане също така ще бъдат от полза 
и за националните публични органи за 
гражданска защита. Освен това, тези 
услуги ще помогнат на частните 
застрахователи да оценят 
потенциалните задължения, които 
биха възникнали в резултат на 
сблъсък по време на жизнения цикъл 
на сателит.

__________________ __________________
12 OВ L 196, 27.4.2008 г., стp. 1. 12 OВ L 196, 27.4.2008 г., стp. 1.
13 ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 1. 13 ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 40
Жан-Пиер Оди

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Предоставянето на услуги за КНП 
ще бъде от полза за всички публични и 
частни оператори на космическата 
инфраструктура, включително и на 
Съюза с оглед на отговорностите му за 
космическите програми на ЕС –
Европейската геостационарна служба за 
навигационно покритие (EGNOS) и 

(6) Предоставянето на услуги за КНП 
ще бъде от полза за всички публични и 
частни оператори на космическата 
инфраструктура, включително и на 
Съюза с оглед на отговорностите му за 
космическите програми на ЕС –
Европейската геостационарна служба за 
навигационно покритие (EGNOS) и 
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„Галилео“, чието изпълнение се 
осигурява с Регламент (ЕО) № 683/2008 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 9 юли 2008 г. за продължаване на 
изпълнението на европейските програми 
за спътникова навигация (EGNOS и 
„Галилео“)12 и програмата 
„Коперник“/ГМОСС, създадена с 
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.)13. 
Предупрежденията за повторно 
навлизане също така ще бъдат от полза 
и за националните публични органи за 
гражданска защита.

„Галилео“, чието изпълнение се 
осигурява с Регламент (ЕО) № 683/2008 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 9 юли 2008 г. за продължаване на 
изпълнението на европейските програми 
за спътникова навигация (EGNOS и 
„Галилео“)12 и програмата 
„Коперник“/ГМОСС, създадена с 
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.)13. 
Предупрежденията за неконтролирано
повторно навлизане и изчисляването 
на географските и часовите зони на 
падането също така ще бъдат от полза 
и за националните публични органи за 
гражданска защита.

__________________ __________________
12 OВ L 196, 27.4.2008 г., стp. 1. 12 OВ L 196, 27.4.2008 г., стp. 1.
13 ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 1. 13 ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 1.

Or. fr

Изменение 41
Виторио Проди

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Услугите за КНП следва да бъдат 
допълващи по отношение на 
изследователските дейности, свързани
със защитата на космическата 
инфраструктура, които се провеждат в 
рамките на програма „ Хоризонт 2020“, 
създадена с [препратката към 
Регламента относно „ Хоризонт 2020“ 
следва да бъде добавена след 
приемането ѝ], както и по отношение на 
дейностите на Европейската космическа 

(7) Услугите за КНП следва да бъдат 
допълващи по отношение на 
изследователските дейности, свързани 
със защитата на космическата 
инфраструктура, които се провеждат в 
рамките на програма „Хоризонт 2020“, 
създадена с [препратката към 
Регламента относно „ Хоризонт 2020“ 
следва да бъде добавена след 
приемането ѝ], като например 
развитието на оптични лазерни 
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агенция в тази област. технологии за проследяване, както и 
по отношение на дейностите на 
Европейската космическа агенция или 
на други международни 
изследователски дейности в тази 
област. Освен това те трябва да 
бъдат допълващи към водещите 
космически програми на Европейския 
съюз, например „Коперник“ и 
„Галилео“, инициативата за 
Програма в областта на цифровите 
технологии и други 
телекомуникационни 
инфраструктури, които подпомагат 
реализирането на информационното 
общество.

Or. en

Изменение 42
Владимир Ремек, Виторио Проди

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Услугите за КНП следва да бъдат 
допълващи по отношение на 
изследователските дейности, свързани 
със защитата на космическата 
инфраструктура, които се провеждат в 
рамките на програма „Хоризонт 2020“, 
създадена с [препратката към 
Регламента относно „ Хоризонт 2020“ 
следва да бъде добавена след 
приемането ѝ], както и по отношение на 
дейностите на Европейската космическа 
агенция в тази област.

(7) Услугите за КНП следва да бъдат 
допълващи по отношение на 
изследователските дейности, свързани 
със защитата на космическата 
инфраструктура, които се провеждат в 
рамките на програма „Хоризонт 2020“, 
създадена с [препратката към 
Регламента относно „Хоризонт 2020“ 
следва да бъде добавена след 
приемането ѝ], както и по отношение на 
настоящи и бъдещи дейностите на 
Европейската космическа агенция в тази 
област.

Or. en
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Изменение 43
Виторио Проди

Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Програмата за подкрепа на КНП 
също така следва да е допълваща по 
отношение на съществуващи мерки за 
понижаване на риска, като насоките на 
Организацията на обединените нации 
(ООН) относно намаляването на 
космическите отпадъци или други 
инициативи, като например 
предложението на Съюза за 
Международен кодекс за поведение при 
дейности в открития космос.

(8) Програмата за подкрепа на КНП 
също така следва да е допълваща по 
отношение на съществуващи мерки за 
понижаване на риска, като насоките на 
Организацията на обединените нации 
(ООН) относно намаляването на 
космическите отпадъци или други 
международни инициативи, които да 
осигурят космическа устойчивост, 
стабилни структури за управление на 
космическото пространство и/или 
универсален достъп, като например 
предложението на Съюза за 
Международен кодекс за поведение при 
дейности в открития космос.

Or. en

Изменение 44
Виторио Проди

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Изискванията към потребителите на 
КНП в гражданската и военната сфера 
са определени в работния документ на 
службите на Комисията „Изисквания 
към потребителите на високо равнище в 
гражданската и военната сфера във 
връзка с осведомяването относно 
ситуацията в космическото 
пространство“14, одобрен от държавите 
членки в Комитета по политика и 
сигурност на Съвета на 18 ноември 
2011 г.15 Предоставянето на услуги за 

(9) Изискванията към потребителите на 
КНП в гражданската и военната сфера 
са определени в работния документ на 
службите на Комисията „Изисквания 
към потребителите на високо равнище в 
гражданската и военната сфера във 
връзка с осведомяването относно 
ситуацията в космическото 
пространство“14, одобрен от държавите 
членки в Комитета по политика и 
сигурност на Съвета на 18 ноември 
2011 г.15 Предоставянето на услуги за 
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КНП би трябвало да служи единствено 
за граждански цели. Чисто военните 
изисквания не следва да се разглеждат в 
настоящото решение.

КНП би трябвало да служи единствено 
за граждански цели, но това не следва
да ограничава Европейската агенция 
по отбрана (EDA) да дава своя принос 
към програмата. Чисто военните 
изисквания не следва да се разглеждат в 
настоящото решение.

__________________ __________________
14 SEC(2011)1247 окончателен, 
12.10.2011 г.

14 SEC(2011)1247 окончателен, 
12.10.2011 г.

15Документ на Съвета 15715/11, 
24.10.2011 г.

15Документ на Съвета 15715/11, 
24.10.2011 г.

Or. en

Изменение 45
Жан-Пиер Оди

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Изискванията към потребителите на 
КНП в гражданската и военната сфера 
са определени в работния документ на 
службите на Комисията „Изисквания 
към потребителите на високо равнище в 
гражданската и военната сфера във 
връзка с осведомяването относно 
ситуацията в космическото 
пространство“14, одобрен от държавите 
членки в Комитета по политика и 
сигурност на Съвета на 18 ноември 
2011 г.15 Предоставянето на услуги за 
КНП би трябвало да служи единствено 
за граждански цели. Чисто военните 
изисквания не следва да се разглеждат в 
настоящото решение.

(9) Изискванията към потребителите на 
КНП в гражданската и военната сфера 
са определени в работния документ на 
службите на Комисията „Изисквания 
към потребителите на високо равнище в 
гражданската и военната сфера във 
връзка с осведомяването относно 
ситуацията в космическото 
пространство“14, одобрен от държавите 
членки в Комитета по политика и 
сигурност на Съвета на 18 ноември 
2011 г.15 Предоставянето на услуги за 
КНП би трябвало да служи единствено 
за граждански цели. Чисто военните 
изисквания не следва да се разглеждат в 
настоящото решение. Защитата на 
военните сателити или на тези с 
двойна употреба, представлява 
гражданска цел.

__________________ __________________
14 SEC(2011)1247 окончателен, 14 SEC(2011)1247 окончателен, 
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12.10.2011 г. 12.10.2011 г.
15 Вж. Документ на Съвета 15715/11 от 
24.10.2011 г.

15 Вж. Документ на Съвета 15715/11 от 
24.10.2011 г.

Or. fr

Изменение 46
Алехо Видал-Куадрас, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за решение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Осъществяването на услуги за КНП 
следва да се основава на партньорство 
между Съюза и държавите членки и да 
използва съществуващите, както и 
бъдещите национални експертни 
познания и активи, като например 
математически анализ и ноу-хау 
относно моделирането, наземни радари 
или телескопи, предоставени от 
участващите държави членки. 
Държавите членки запазват 
собствеността и контрола върху своите 
активи и остават отговорни за тяхното 
функциониране, поддръжка и 
обновяване.

(10) Осъществяването на услуги за КНП 
следва да се основава на партньорство 
между Съюза, държавите членки и 
Европейската космическа агенция и 
да използва съществуващите, както и 
бъдещите национални и европейски
експертни познания и активи, като 
например математически анализ и ноу-
хау относно моделирането, наземни 
радари или телескопи, предоставени от 
участващите държави членки и 
Европейската космическа агенция.
Държавите членки запазват 
собствеността и контрола върху своите 
активи и остават отговорни за тяхното 
функциониране, поддръжка и 
обновяване.

Or. en

Изменение 47
Виторио Проди

Предложение за решение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Осъществяването на услуги за КНП 
следва да се основава на партньорство 

(10) Осъществяването на услуги за КНП 
следва да се основава на партньорство 
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между Съюза и държавите членки и да 
използва съществуващите, както и 
бъдещите национални експертни 
познания и активи, като например 
математически анализ и ноу-хау 
относно моделирането, наземни радари 
или телескопи, предоставени от 
участващите държави членки. 
Държавите членки запазват 
собствеността и контрола върху своите 
активи и остават отговорни за тяхното 
функциониране, поддръжка и 
обновяване.

между Съюза и държавите членки и 
съответните европейски и 
национални агенции и да използва 
съществуващите, както и бъдещите 
национални експертни познания и 
активи, като например математически 
анализ и ноу-хау относно моделирането, 
наземни радари или телескопи, 
предоставени от участващите държави 
членки. Държавите членки запазват 
собствеността и контрола върху своите 
активи и остават отговорни за тяхното 
функциониране, поддръжка и 
обновяване.

Or. en

Изменение 48
Владимир Ремек, Виторио Проди

Предложение за решение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Осъществяването на услуги за КНП 
следва да се основава на партньорство 
между Съюза и държавите членки и да 
използва съществуващите, както и 
бъдещите национални експертни 
познания и активи, като например 
математически анализ и ноу-хау 
относно моделирането, наземни радари 
или телескопи, предоставени от 
участващите държави членки. 
Държавите членки запазват 
собствеността и контрола върху своите 
активи и остават отговорни за тяхното 
функциониране, поддръжка и 
обновяване.

(10) Осъществяването на услуги за КНП 
следва да се основава на партньорство 
между Съюза и държавите членки и да 
използва съществуващите, както и 
бъдещите национални експертни 
познания и активи, като например 
математически анализ и ноу-хау 
относно моделирането, наземни радари 
или телескопи, предоставени от 
участващите държави членки и 
Европейската космическа агенция. 
Държавите членки и Европейската 
космическа агенция запазват 
собствеността и контрола върху своите 
активи и остават отговорни за тяхното 
функциониране, поддръжка и 
обновяване.

Or. en
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Обосновка

Европейският надзорен орган, а не държавите членки, е собственик на активите, 
разработени като част от програмите на европейския надзорен орган.

Изменение 49
Виторио Проди

Предложение за решение
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Европейската агенция за 
мрежова и информационна сигурност 
(ENISA) може да осигури също и 
допълнителна поддръжка, за да 
гарантира целостта на мрежите и 
системите.

Or. en

Изменение 50
Виторио Проди

Предложение за решение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Предоставянето на точна 
информация относно естеството, 
спецификациите и местоположението на 
някои космически обекти може да 
засегне сигурността на Европейския 
съюз или на неговите държави членки. 
Поради това следва да се вземат 
предвид съответните съображения за 
сигурност при създаването и 
експлоатацията на мрежата от сензори 
за КНП, обработката и анализа на данни 
от КНП и предоставянето на услуги за 
КНП. Поради това е необходимо в 
настоящото решение да се установят 

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

общи разпоредби относно използването 
и сигурността при обмена на данни и 
информация от КНП между държавите 
членки, EUSC, ENISA, EDA и 
получателите на услуги за КНП. Освен 
това Европейската комисия и 
Европейската служба за външна дейност 
следва да определят механизми за 
координация, необходими за справяне с 
въпроси, свързани със сигурността на 
програмата за подкрепа на КНП.

Or. en

Изменение 51
Жан-Пиер Оди

Предложение за решение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 52
Виторио Проди

Предложение за решение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Комитетът по сигурността на 
Съвета препоръча създаването на 
структура за управление на риска, за да 
се гарантира, че въпросите, свързани със 
сигурността на данните, ще бъдат 
надлежно взети под внимание при 
изпълнението на програмата за 
подкрепа на КНП. За тази цел 
участващите държави членки и EUSC 
следва да създадат подходящи 
структури и процедури за управление на 
риска.

(14) Комитетът по сигурността на 
Съвета препоръча създаването на 
структура за управление на риска, за да 
се гарантира, че въпросите, свързани със 
сигурността на данните, ще бъдат 
надлежно взети под внимание при 
изпълнението на програмата за 
подкрепа на КНП. За тази цел 
участващите държави членки и EUSC 
следва да създадат подходящи 
структури и процедури за управление на 
риска, със съответна роля на ENISA в 
поддръжката на сигурността на 
мрежите и информацията.

Or. en

Изменение 53
Мария Да Граса Карвалю, Зофия Мазей Кукович

Предложение за решение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Програмата за подкрепа на КНП 
следва да се финансира от Съюза в 
съответствие с Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. 
относно финансовите правила, 

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

приложими за общия бюджет на 
Съюза18. Максималният размер на
средствата за финансирането от страна 
на Съюза на програмата за подкрепа на 
КНП следва да бъде 70 милиона eвро по 
текущи цени. Те следва да бъдат 
осигурени основно от програмите, 
посветени на космическата 
политика, в многогодишната 
финансова рамка за периода 2014—
2020 г., т.е. EGNOS/„Галилео“ и 
„Коперник “, за предпочитане чрез 
конкретни бюджетни редове по тези 
програми. В определени случаи 
вноските от фонд „Вътрешна 
сигурност“ и програмата 
„Хоризонт 2020“ следва също да 
бъдат възможни, но следва да бъдат 
строго ограничени до действия, 
предвидени в техните основни 
актове, свързани съответно със 
защитата на критична 
инфраструктура и научните 
изследвания в областта на 
космическото пространство и 
сигурността. Всяко увеличение във 
вноската на Съюза следва да се търси 
в рамките на програмите „Галилео“ и 
„Коперник“.

__________________ __________________
18 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1. 18 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 54
Владимир Ремек, Виторио Проди

Предложение за решение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Програмата за подкрепа на КНП 
следва да се финансира от Съюза в 
съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 

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

№ 966/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. 
относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на 
Съюза18. Средствата за финансирането 
от страна на Съюза на програмата за 
подкрепа на КНП следва да бъдат 
осигурени от съответните програми, 
предвидени в многогодишната 
финансова рамка за периода 2014—
2020 г. Увеличение във вноската на 
Съюза може да се търси, освен от 
„Хоризонт 2020” — по отношение на 
научноизследователските аспекти, 
също и от програмите „Галилео“ и 
„Коперник“, като същевременно се 
гарантира, че техните собствени 
цели не са изложени на опасност.

__________________ __________________
18 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1. 18 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 55
Алехо Видал- Куадрас, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за решение
Съображение 17a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) С цел гарантиране на правилно 
планиране на програмата, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз по отношение на приемането на 
многогодишна работна програма. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на 
експертно равнище. При 
подготовката и изготвянето на 
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делегираните актове Комисията 
следва да осигури едновременното и 
своевременно предаване по подходящ 
начин на съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 56
Норберт Гланте

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За периода от 1 януари 2014 г. до 
31 декември 2020 г. се създава програма
за подкрепа на космическото 
наблюдение и проследяване (наричано
по-долу „КНП“).

За периода от 1 януари 2014 г. до 
31 декември 2020 г. се създава 
програмата за подкрепа на 
космическото наблюдение и 
проследяване „Касини“ (наричана по-
долу „Програмата „Касини““).

(Настоящото изменение се прилага за 
цялото предложение за решение; ако 
то бъде прието, следва да се направят 
съответните промени в целия основен 
текст.)

Or. de

Обосновка

Подобно на програмите „Галилео“ и „Коперник“, и тук би трябвало да се използва 
име вместо неясно съкращение. Това е името на семейство астрономи от френско-
испански произход. Изменението важи за всяко позоваване на „програмата за КНП“ в 
предложението за решение. 

Изменение 57
Жан-Пиер Оди

Предложение за решение
Член 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
Обща цел

Програмата за подкрепа на КНП 
способства за гарантиране на
дългосрочното поддържане на 
инфраструктурата и националните и 
европейските космически услуги с 
оглед постигане на общата цел, а 
именно — осигуряване на Европейския 
съюз с независима система за 
космическо наблюдение, която е 
абсолютно необходима за 
икономическата, обществената и 
гражданската безопасност в Европа, 
основно като допринася за 
неразпространението на космически 
отпадъци.

Or. fr

Изменение 58
Жан-Пиер Оди

Предложение за решение
Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „Космически обект“ означава всеки 
създаден от човека или естествен
обект в космическото пространство;

(1) „Космически обект“ означава всеки 
създаден от човека обект в 
космическото пространство;

Or. fr

Изменение 59
Виторио Проди

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

(2) „Космически апарат“ означава всеки 
създаден от човека космически обект, 
който обслужва конкретна цел, 
включително изкуствените спътници;

(2) „Космически апарат“ означава всеки 
създаден от човека космически обект, 
който обслужва конкретна цел, 
включително изкуствените спътници, 
минисателити, микросателити, 
наносателити и пикосателити;

Or. en

Изменение 60
Жан-Пиер Оди

Предложение за решение
Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) „Космически апарат“ означава всеки 
създаден от човека космически обект, 
който обслужва конкретна цел, 
включително изкуствените спътници;

2) „Космически апарат“ означава всеки 
създаден от човека космически обект, 
който обслужва конкретна цел, 
включително действащите 
изкуствени спътници;

Or. fr

Изменение 61
Виторио Проди

Предложение за решение
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „Космически отпадъци“ означават
космически апарати или части от тях, 
които вече не служат за каквато и да 
било конкретна цел, включително части 
от ракети или изкуствени спътници или 
неактивни изкуствени спътници;

(3) „Космически отпадъци“ означава 
всички предмети, изработени от 
човека, включително космически 
апарати или части и елементи от тях, в 
орбитата на Земята или такива,
които навлизат повторно в 
атмосферата, които вече не
функционират или вече не служат за 
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каквато и да било конкретна цел, 
включително части от ракети или 
изкуствени спътници или неактивни 
изкуствени спътници;

Or. en

Изменение 62
Жан-Пиер Оди

Предложение за решение
Член 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „Данни от КНП“ означават 
физически характеристики на 
космически обекти, установени с 
датчици за КНП;

(5) „Данни от КНП“ означава 
физически характеристики на 
космически обекти, установени с 
датчици за КНП, или орбитални 
параметри на космически обекти, 
получени от наблюденията с тези 
устройства;

Or. fr

Изменение 63
Виторио Проди

Предложение за решение
Член 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на програмата за подкрепа на 
КНП е да подкрепя действия, насочени 
към създаването на капацитет за КНП, и 
по-специално:

Целта на програмата за подкрепа на 
КНП е да подкрепя действия, насочени 
към намаляване на риска и 
последствията от космически 
сблъсъци чрез създаването и 
поддържането на капацитет за
европейско КНП, и по-специално:

Or. en
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Изменение 64
Жан-Пиер Оди

Предложение за решение
Член 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Целта на програмата за подкрепа на 
КНП е да подкрепя действия, насочени 
към създаването на капацитет за КНП, и 
по-специално:

Целта на програмата за подкрепа на 
КНП е да подкрепя действия, насочени 
към създаването на капацитет за КНП, 
които да осигурят на Европейския 
съюз подходящо равнище на 
самостоятелност, и по-специално:

Or. fr

Изменение 65
Рашида Дати

Предложение за решение
Член 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) създаването и осъществяването на 
сензорни функции чрез мрежа от 
наземни или разположени в космоса 
съществуващи национални датчици за 
проучване и проследяване на 
космическите обекти;

а) създаването и осъществяването на 
сензорни функции чрез мрежа от 
наземни или разположени в космоса 
съществуващи национални датчици и 
развитието на тази мрежа чрез 
подобряване на съществуващите 
датчици или разполагането на нови 
датчици, когато това е необходимо,
за напълно независимо проучване и 
проследяване на космическите обекти;

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се подобри състоянието на съществуващите датчици и по 
възможност да се разработят нови такива, за да се гарантира самостоятелното 
производство на данни.
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Изменение 66
Алехо Видал-Куадрас, Пилар Дел Кастильо Вера

Предложение за решение
Член 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) създаването и осъществяването на 
сензорни функции чрез мрежа от 
наземни или разположени в космоса 
съществуващи национални датчици за 
проучване и проследяване на 
космическите обекти;

а) създаването и осъществяването на 
сензорни функции чрез мрежа от 
наземни или разположени в космоса 
европейски датчици за КНП, 
включително както национални 
датчици, така и тези, разработени 
чрез ЕКА, за проучване и проследяване 
на космическите обекти;

Or. en

Изменение 67
Жан-Пиер Оди

Предложение за решение
Член 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) създаването и осъществяването на 
сензорни функции чрез мрежа от 
наземни или разположени в космоса 
съществуващи национални датчици за 
проучване и проследяване на 
космическите обекти;

а) създаването и осъществяването на 
сензорни функции чрез мрежа от 
наземни или разположени в космоса 
национални датчици за проучване и 
проследяване на космическите обекти и 
за създаване на свързана с тях база 
данни;

Or. fr

Изменение 68
Виторио Проди

Предложение за решение
Член 3 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) създаването и осъществяването на 
сензорни функции чрез мрежа от 
наземни или разположени в космоса 
съществуващи национални датчици за 
проучване и проследяване на 
космическите обекти;

а) създаването и осъществяването на 
сензорни функции чрез сигурна мрежа 
от наземни или разположени в космоса 
съществуващи национални датчици за 
проучване и проследяване на 
космическите обекти;

Or. en

Изменение 69
Жан-Пиер Оди

Предложение за решение
Член 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) създаването и осъществяването на 
функции по обработване, чрез които се 
извършва обработка и анализ на 
данните от КНП, отчетени от 
датчиците, включително капацитет 
за засичане и идентифициране на 
космически обекти и за включването 
им в общ каталог и неговото 
поддържане;

б) създаването и осъществяването на 
функции по обработване, чрез които се 
извършва обработка и анализ на 
данните от КНП, с цел генериране на 
информация от КНП;

Or. fr

Изменение 70
Жан-Пиер Оди

Предложение за решение
Член 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) създаването и осъществяването на 
функции по предоставяне на услуги, 
чрез които се предоставят услуги за 
КНП на операторите на космически 

в) създаването и осъществяването на 
функции по предоставяне на услуги, 
чрез които се предоставят услугите за 
КНП, определени в член 4, параграф 1, 
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апарати и на публичните органи. на субектите, посочени в член 4, 
параграф 2.

Or. fr

Изменение 71
Виторио Проди

Предложение за решение
Член 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) създаването и осъществяването на 
функции по предоставяне на услуги, 
чрез които се предоставят услуги за 
КНП на операторите на космически 
апарати и на публичните органи.

в) създаването и осъществяването на 
функции по предоставяне на услуги, 
чрез които се предоставят услуги за 
КНП на операторите на космически 
апарати, публичните органи и 
частноправните субекти, 
занимаващи се с космически 
дейности.

Or. en

Изменение 72
Владимир Ремек

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на целите, посочени в 
параграф 1, Комисията определя в 
многогодишен работен план описание 
на конкретните действия, заедно с 
примерен график за изпълнение и 
посочване на сумата, която следва да 
бъде разпределена за всяко действие.

Or. en



AM\1009739BG.doc 25/42 PE523.078v01-00

BG

Обосновка

Целите са интересни и сравнително ясни, но конкретните действия, времето и 
използването на бюджета все още изглеждат неясни, дори за подготвителна 
програма.

Изменение 73
Виторио Проди

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) оценка на риска от сблъсък между 
космически апарати или между 
космически апарати и космически 
отпадъци и подаване на сигнали за 
избягване на сблъсък при изстрелването 
и експлоатацията в орбита на 
космически апарати;

а) оценка на риска от сблъсък между 
космически апарати или между 
космически апарати и космически 
отпадъци, или между космически 
апарати и космически обекти и 
подаване на сигнали за избягване на 
сблъсък при изстрелването и 
експлоатацията в орбита на космически 
апарати;

Or. en

Изменение 74
Жан-Пиер Оди

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) засичане и оценка на риска по 
отношение на експлозии, разбивания 
или сблъсъци в орбита;

б) засичане и определяне на 
разпадания, разбивания или сблъсъци в 
орбита;

Or. fr

Изменение 75
Жан-Пиер Оди
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Предложение за решение
Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) оценката на риска и сигнали, 
свързани с повторното навлизане на 
космически обекти и космически 
отпадъци в земната атмосфера, и 
прогнозиране на времето и мястото 
на удара.

в) оценката на риска, свързан с 
неконтролираното повторно
навлизане на космически обекти и 
космически отпадъци в земната 
атмосфера, и прогнозиране на 
географските и времевите зони на 
падането.

Or. fr

Изменение 76
Виторио Проди

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) предоставяне на оценка за риска 
на орбитата по време на живота на 
космическия апарат.

Or. en

Изменение 77
Виторио Проди

Предложение за решение
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Услугите за КНП се предоставят на 
държавите членки, Съвета, Комисията, 
ЕСВД, публични и частни оператори на 
космически апарати и публичните 
органи за гражданска защита. Услугите 
за КНП се предоставят в съответствие с 

2. Услугите за КНП се предоставят на 
държавите членки, Съвета, Комисията, 
ЕСВД, публични и частни оператори на 
космически апарати и публичните 
органи за гражданска защита, а когато 
е целесъобразно — на 
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разпоредбите за използването и обмена 
на данните и информацията от КНП, 
посочени в член 9.

застрахователни дружества. 
Услугите за КНП се предоставят в 
съответствие с разпоредбите за 
използването и обмена на данните и 
информацията от КНП, посочени в 
член 9.

Or. en

Изменение 78
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за решение
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Участващите държави членки, 
EUSC и Комисията не носят 
отговорност за евентуални щети, 
произтичащи от липсата, 
прекъсването или закъснението на 
предоставянето на услугите за КНП, 
или неточността на информацията, 
предоставена посредством услугите 
за КНП.

заличава се

Or. ro

Изменение 79
Виторио Проди

Предложение за решение
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Участващите държави членки, EUSC 
и Комисията не носят отговорност за 
евентуални щети, произтичащи от 
липсата, прекъсването или закъснението 
на предоставянето на услугите за КНП, 
или неточността на информацията, 
предоставена посредством услугите за 

3. Участващите държави членки, EUSC, 
ENISA и Комисията не носят 
отговорност за евентуални щети, 
произтичащи от липсата, прекъсването 
или закъснението на предоставянето на 
услугите за КНП, или неточността на 
информацията, предоставена 
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КНП. посредством услугите за КНП.

Or. en

Изменение 80
Алехо Видал-Куадрас, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за решение
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Програмата за подкрепа на КНП не 
предоставя подкрепа за развитието 
на нови датчици за КНП.

заличава се

Or. en

Изменение 81
Жан-Пиер Оди

Предложение за решение
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Програмата за подкрепа на КНП не
предоставя подкрепа за развитието на 
нови датчици за КНП.

2. Програмата за подкрепа на КНП 
може да предоставя подкрепа за 
развитието на нови датчици за КНП или 
да участва в подобряването на 
съществуващите датчици.

Or. fr

Изменение 82
Мария Да Граса Карвалю, Зофия Мазей Кукович

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 83
Мария Да Граса Карвалю, Зофия Мазей Кукович

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията гарантира взаимното 
допълване на програмата за подкрепа 
на КНП и научноизследователските 
дейности, свързани със защитата на 
космическата инфраструктура, 
които се провеждат в рамките на 
програма „Хоризонт 2020“, създадена 
с [препратка към Регламента 
относно „Хоризонт 2020“ следва да 
бъде добавена след приемането му]. Тя 
също така улеснява нейното взаимно 
допълване с другите европейски и 
международни дейности в тази 
област.

Or. en

Изменение 84
Виторио Проди

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) създава в сътрудничество с 
Европейската служба за външна 
дейност, Европейската агенция по 
отбрана и Европейската агенция за 
сигурност на мрежите и 
информацията на необходимите 
координационни механизми, за да се 
гарантира сигурността на програмата.

Or. en

Изменение 85
Алехо Видал-Куадрас, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) определя политиката по 
управление и данни на европейската 
услуга за КНП, като играе активна 
роля в създаването на консорциума и 
наблюдението отблизо на 
дейностите по програмата.

Or. en

Изменение 86
Виторио Проди

Предложение за решение
Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки, които желаят да 
участват в изпълнението на целите, 
посочени в член 3, подават заявление
до Комисията, с което доказват, че са 
спазени следните критерии:

1. Държавите членки, които желаят да 
участват в изпълнението на целите, 
посочени в член 3, доказват:
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Or. en

Изменение 87
Жан-Пиер Оди

Предложение за решение
Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки, които желаят да 
участват в изпълнението на целите, 
посочени в член 3, подават заявление до 
Комисията, с което доказват, че са 
спазени следните критерии:

1. Държавите членки, които желаят да 
участват в изпълнението на целите, 
посочени в член 3, подават заявление до 
Комисията, пряко или като част от 
консорциум или публичен национален 
или международен субект, с което 
доказват, че са спазени следните 
критерии:

Or. fr

Изменение 88
Алехо Видал-Куадрас, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за решение
Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) притежаване на датчици за КНП и 
адекватни технически и човешки 
ресурси за тяхната експлоатация или 
капацитет за обработка на данни;

а) капацитет за предоставяне на 
системата за КНП някое от 
следните:

- датчици за КНП и адекватни 
технически и човешки ресурси за 
тяхната експлоатация или
- капацитет за анализ и обработка на 
данни, създаден специално за КНП;

Or. en
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Изменение 89
Зофия Мазей Кукович

Предложение за решение
Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) притежаване на датчици за КНП и 
адекватни технически и човешки 
ресурси за тяхната експлоатация или 
капацитет за обработка на данни;

а) притежаване на датчици за КНП или 
капацитет за обработка на данни от 
КНП и адекватни технически и човешки 
ресурси за тяхната експлоатация;

Or. en

Изменение 90
Виторио Проди

Предложение за решение
Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) притежаване на датчици за КНП и 
адекватни технически и човешки 
ресурси за тяхната експлоатация или 
капацитет за обработка на данни;

а) притежаване на датчици за КНП и 
адекватни технически и човешки 
ресурси за тяхната експлоатация или 
капацитет за обработка на данни или 
принос към програма за КНП;

Or. en

Изменение 91
Виторио Проди

Предложение за решение
Член 7 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) създаване на план за действие за 
изпълнението на целите, определени в 
член 3.

заличава се

Or. en
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Изменение 92
Виторио Проди

Предложение за решение
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки, които отговарят 
на критериите, посочени в параграф 1, и 
които са страни по споразумението, 
посочено в член 10, могат да се ползват 
от финансирането по програмата за 
подкрепа на КНП. Комисията 
публикува и актуализира на интернет 
страницата си списъка на 
участващите държави членки.

4. Държавите членки, които отговарят 
на критериите, посочени в параграф 1, и 
които са страни по споразумението, 
посочено в член 10, могат да се ползват 
от финансирането по програмата за 
подкрепа на КНП.

Or. en

Изменение 93
Зофия Мазей Кукович

Предложение за решение
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки, които отговарят 
на критериите, посочени в параграф 1, и 
които са страни по споразумението, 
посочено в член 10, могат да се ползват 
от финансирането по програмата за 
подкрепа на КНП. Комисията публикува 
и актуализира на интернет страницата 
си списъка на участващите държави 
членки.

4. Държавите членки, които отговарят 
на критериите, посочени в параграф 1, и 
които са страни по споразумението, 
посочено в член 10, могат да се ползват 
от финансирането по програмата за 
подкрепа на КНП. Комисията публикува 
и актуализира на интернет страницата 
си списъка на участващите държави 
членки и съответното им финансово 
участие.

Or. en
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Изменение 94
Жан-Пиер Оди

Предложение за решение
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Сателитният център на Европейския 
съюз (EUSC) участва в изпълнението на 
целите, посочени в член 3, буква в), и 
може да се ползва от финансирането по 
програмата за подкрепа на КНП, след 
като сключи споразумението, посочено 
в член 10. EUSC отговаря за 
предоставянето на интерфейс 
функции за крайните потребители. 
Той създава и внедрява средства за 
възстановяване на данни от КНП и за 
разпределяне на услугите към 
субектите, определени в член 4, 
параграф 2.

Or. fr

Изменение 95
Алехо Видал-Куадрас, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за решение
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 96
Зофия Мазей Кукович
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Предложение за решение
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 97
Саджад Карим

Предложение за решение
Член 9 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на използването и обмена 
на данни и информация от КНП с оглед 
на изпълнението на целите, посочени в 
член 3, се прилагат следните правила:

По отношение на използването и обмена 
на данни и информация от КНП с оглед 
на изпълнението на целите, посочени в 
член 3, се прилагат следните правила и 
се създава изпълнителен акт, който 
да определи средствата, с които тези 
цели трябва да бъдат постигнати, и 
мерките, които трябва да бъдат 
въведени, за да се осигури спазване на
съответните критерии:

Or. en

Изменение 98
Алехо Видал-Куадрас, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за решение
Член 9 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на използването и обмена 
на данни и информация от КНП с оглед 
на изпълнението на целите, посочени в 
член 3, се прилагат следните правила:

По отношение на използването и обмена 
на данни и информация от КНП с оглед 
на изпълнението на основните 
действия, посочени в член 3, се 
прилагат следните правила:

Or. en

Изменение 99
Виторио Проди

Предложение за решение
Член 10 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, които отговарят 
на критериите, посочени в член 7, 
параграф 1, и EUSC сключват 
споразумение, в което се определят 
правилата и механизмите за тяхното 
сътрудничество при изпълнението на 
предвидените в член 3 цели. В частност, 
това споразумение включва разпоредби 
относно следното:

Държавите членки, EUSC и ENISA
сключват споразумение, в което се 
определят правилата и механизмите за 
тяхното сътрудничество при 
изпълнението на предвидените в член 3 
цели. В частност, това споразумение 
включва разпоредби относно следното:

Or. en

Изменение 100
Владимир Ремек, Виторио Проди

Предложение за решение
Член 10 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕКА може да допринася към 
програмата за КНП от името на 
своите държави членки, които 
участват в Програмата за 
осведомяване относно ситуацията в 
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космическото пространство (ОСКП).

Or. en

Обосновка

Тъй като е собственик на всички материални и нематериални активи, не е необходимо 
ЕКА да има сключен договор със своите държави членки, участващи в ОСКП.

Изменение 101
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за решение
Член 11 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансирането от страна на Съюза 
на програмата за подкрепа на КНП се 
осигурява от други програми, 
предвидени в многогодишната 
финансова рамка за периода 2014—
2020 г. в пълно съответствие с 
техните правни основания.

Максималната вноска на Съюза за
програмата за подкрепа на КНП е 
70 милиона евро за периода 2014—
2020 г. по текущи цени, които следва 
да бъдат осигурени преди всичко и в 
равни пропорции от програмите, 
създадени с актовете, посочени във 
втория параграф.

Or. en

Изменение 102
Саджад Карим, Евжен Тошеновски

Предложение за решение
Член 11 – параграф 1 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Регламент (ЕС) № […] на 
Европейския парламент и на Съвета за 
изграждане и експлоатация на 
европейските системи за спътникова 
навигация21, член 1, член 3, букви в) и г) 
и член 4;

а) Регламент (ЕС) № […] на 
Европейския парламент и на Съвета за 
изграждане и експлоатация на 
европейските системи за спътникова 
навигация21, член 1, член 3, букви в) и г) 
и член 4, без да се застрашава
пълната функционалност на 
програмите ЕGNOS и „Галилео“.
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__________________ __________________
21COM(2011)0814 окончателен, 
31.11.2011 г. Позоваването следва да се 
актуализира след приемането на акта.

21COM(2011)0814 окончателен, 
31.11.2011 г. Позоваването следва да се 
актуализира след приемането на акта.

Or. en

Изменение 103
Мария Да Граса Карвалю, Зофия Мазей Кукович

Предложение за решение
Член 11 – параграф 1 – алинея 2 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Регламент (ЕС) № .../... на 
Европейския парламент и на Съвета 
за създаване на програма 
„Коперник“21а, член 5, буква в).

__________________ __________________
21aОВ L...

Or. en

Изменение 104
Норберт Гланте

Предложение за решение
Член 11 – параграф 1 – алинея 2 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Регламент (ЕС) № [...] на 
Европейския парламент и на Съвета 
за създаване на програма „Коперник“ и 
за отмяна на Регламент (ЕС) 
№ 911/2020, член 5, буква в);

Or. de

Обосновка

Целта на изменението е да се назоват програмите, от които може да бъде получено 
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финансиране без да се посочва процент, за да се гарантира гъвкавост при 
финансирането.

Изменение 105
Мария Да Граса Карвалю, Зофия Мазей Кукович

Предложение за решение
Член 11 – параграф 1 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Решение № […] на Съвета за 
създаване на Специфичната програма за 
изпълнение на „ Хоризонт 2020“22, 
член 2, параграф 2, букви б) и в), 
приложение, част II, точка 1.6.2, 
буква г) и приложение, част III, 
точка 6.3.4;

б) част от вноските може също така 
да бъде осигурена, до ограничена 
степен и в съответствие с основните 
им актове, от програмите, създадени 
с Регламент (ЕС) № [...] на 
Европейския парламент и на Съвета 
за създаване, като част от фонд 
„Вътрешна сигурност“, на 
инструмента за финансово 
подпомагане на полицейското 
сътрудничество, предотвратяването 
и борбата с престъпността и 
управлението на кризи , 21а член 3, 
параграф 2, буква б) и параграф 3, 
буква е), както и с Решение № […] на 
Съвета за създаване на специфичната 
програма за изпълнение на „ 
Хоризонт 2020“22, член 2, параграф 2, 
букви б) и в), приложение, част II, 
точка 1.6.2, буква г) и приложение, 
част III, точка 6.3.4;

__________________ __________________
21a ОВ L...

22COM(2011)0811 окончателен, 
30.11.2011 г. Позоваването следва да се 
актуализира след приемането на акта.

22COM(2011)0811 окончателен, 
30.11.2011 г. Позоваването следва да се 
актуализира след приемането на акта.

Or. en

Изменение 106
Мария Да Граса Карвалю, Зофия Мазей Кукович

Предложение за решение
Член 11 – параграф 1 – алинея 2 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Регламент (ЕС) № […] на 
Европейския парламент и Съвета за 
създаване на инструмента за 
финансово подпомагане на 
полицейското сътрудничество, 
предотвратяването и борбата с 
престъпността и управлението на 
кризи23 като част от фонд 
„Вътрешна сигурност“, член 3, 
параграф 2, буква б) и член 3, буква д).

заличава се

__________________
23COM(2011)0753 окончателен, 
15.11.2011 г. Позоваването следва да се 
актуализира след приемането на 
акта.

Or. en

Изменение 107
Саджад Карим

Предложение за решение
Член 11 – параграф 1 – алинея 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Регламент (ЕС) № […] на 
Европейския парламент и Съвета за
създаване на инструмента за 
финансово подпомагане на
полицейското сътрудничество, 
предотвратяването и борбата с 
престъпността и управлението на 
кризи23 като част от фонд 
„Вътрешна сигурност“, член 3, 
параграф 2, буква б) и член 3, буква д).

в) Регламент (ЕС) № […]. на 
Европейския парламент и на Съвета, за 
установяване на финансирането и 
функционирането на Европейската 
програма за мониторинг на Земята 
(„Коперник“) 2014—2020 г., без да 
застрашава пълната 
функционалност на програмата.

Or. en
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Изменение 108
Мария Да Граса Карвалю, Зофия Мазей Кукович

Предложение за решение
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Годишните бюджетни кредити се 
разрешават от бюджетния орган в 
рамките на предвиденото за тази 
дейност по програмите, от които е било 
осигурено финансирането. Всяко 
увеличаване на вноската на Съюза се 
търси от програмите „Галилео“ и 
„Коперник“.

Or. en

Изменение 109
Виторио Проди

Предложение за решение
Член 11 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Частно финансиране се 
предоставя от финансови 
институции с доказан интерес към 
защитата на космически апарати.

Or. en

Изменение 110
Мария Да Граса Карвалю, Зофия Мазей Кукович

Предложение за решение
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 111
Зофия Мазей Кукович

Предложение за решение
Член 13 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) ефективността при използването на 
ресурсите.

(б) ефективността при използването на 
ресурсите, по-специално като се 
отчита осигуряването на финансови 
средства за EUSC.

Or. en


