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Изменение 33
Жан-Пиер Оди

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1

Проект на законодателна резолюция Изменение

1. одобрява предложението на 
Комисията, както е изменено;

1. изразява положително становище 
за предложението на Комисията, както е 
изменено;

Or. fr

Изменение 34
Жан-Пиер Оди

Проект на законодателна резолюция
Параграф 4

Проект на законодателна резолюция Изменение

4. призовава Съвета отново да се 
консултира с него, в случай че 
възнамерява да внесе съществени 
изменения в предложението на 
Комисията;

4. призовава Съвета отново да се 
консултира с него, в случай че 
възнамерява да внесе съществени 
изменения в измененото предложение
на Комисията;

Or. fr

Изменение 35
Йежи Бузек

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Резолюция на Европейския 
парламент от 3 февруари 2009 г. 
относно дневен ред за устойчивото 
бъдеще на авиацията с общо 
предназначение и бизнес авиацията6a

призовава Комисията  да засили
подкрепата за 
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научноизследователските и развойни 
дейности и новаторството в 
областта на въздухоплаването, по-
специално от страна на МСП, които 
проектират и строят 
въздухоплавателни средства за 
авиацията с общо предназначение и 
бизнес авиацията;
__________________
6a OВ C 67 E, 18.3.2010 г., стр. 5

Or. en

Изменение 36
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В съответствие с Решение (ЕС) 
№ …/2013 на Съвета от ... 2013 г. за 
установяване на специфичната програма 
за изпълнение на „Хоризонт 2020“ 
(2014—2020 г.)8 следва да се окаже 
допълнителна подкрепа на съвместните 
предприятия, създадени съгласно 
Решение № 1982/2006/ЕО при 
условията, посочени в Решение (ЕС) 
№ …/2013.

(5) В съответствие с Регламент (ЕС) 
№.../2013 за създаване на „Хоризонт 
2020“ — Рамкова програма за научни 
изследвания и иновации и Решение 
(ЕС) № …/2013 на Съвета от ... 2013 г. 
за установяване на специфичната 
програма за изпълнение на „Хоризонт 
2020“ (2014—2020 г.)8 следва да се 
окаже допълнителна подкрепа на 
съвместните предприятия, създадени 
съгласно Решение № 1982/2006/ЕО при 
условията, посочени в Решение (ЕС) № 
…/2013.

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

8 ОВ... [специфичната програма 
„Хоризонт 2020“].

Or. en

Обосновка

Следва да се включи позоваване не само на специфичната програма, но и на рамковата 
програма, което е важно за показване на съответствието с член 19 от рамковата 
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програма и принципите, посочени в нея.

Изменение 37
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В съответствие с Решение (ЕС) 
№ …/2013 на Съвета от ... 2013 г. за 
установяване на специфичната програма 
за изпълнение на „Хоризонт 2020“ 
(2014—2020 г.)8 следва да се окаже 
допълнителна подкрепа на съвместните 
предприятия, създадени съгласно 
Решение № 1982/2006/ЕО при 
условията, посочени в Решение (ЕС) 
№ …/2013.

(5) В съответствие с Решение (ЕС) 
№ …/2013 на Съвета от ... 2013 г. за 
създаване на специфичната програма за 
изпълнение на „Хоризонт 2020“ (2014—
2020 г.)8 може да се окаже 
допълнителна подкрепа на съвместни 
предприятия, създадени съгласно 
Решение № 1982/2006/ЕО при 
условията, посочени в Решение (ЕС) 
№ …/2013.

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

8 ОВ... [специфичната програма 
„Хоризонт 2020“].

Or. en

Изменение 38
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Съвместното предприятие „Чисто 
небе“, учредено с Регламент (ЕО) 
№ 71/2008 на Съвета от 20 декември 
2007 г. за създаване на съвместно 
предприятие „Чисто небе“9, изпълнява 
своите цели за стимулиране на нови 
научни изследвания в рамките на 

(6) Съвместното предприятие „Чисто 
небе“, учредено с Регламент (ЕО) 
№ 71/2008 на Съвета от 20 декември 
2007 г. за създаване на съвместно 
предприятие „Чисто небе“9, изпълнява 
своите цели за стимулиране на нови 
научни изследвания в рамките на 



PE524.725v01-00 6/68 AM\1011983BG.doc

BG

публично-частно партньорство, което 
дава възможност за осъществяването на 
дългосрочно сътрудничество между 
европейските заинтересовани страни в 
областта на въздухоплаването. Участие 
в „Чисто небе“ взеха множество малки и 
средни предприятия (МСП), на които 
бяха предоставени приблизително 40 % 
от бюджета по покани за представяне на 
предложения. Междинната оценка10 на 
съвместното предприятие „Чисто небе“ 
показа, че то успешно подпомага 
постигането на целите за опазване на 
околната среда. Освен това то 
отбеляза голям успех в привличането 
за широко и многообразно участие на 
всички ключови промишлени сектори 
в Съюза и на голям брой МСП. Това
доведе до нови сътрудничества и до 
участието на нови организации. Поради 
това следва да продължи подпомагането 
на неговите научни изследвания, за да 
се постигнат целите, заложени в член 2 
от настоящия регламент.

публично-частно партньорство, което 
дава възможност за осъществяването на 
дългосрочно сътрудничество между 
европейските заинтересовани страни в 
областта на въздухоплаването. Умерено
участие в „Чисто небе“ взеха множество 
малки и средни предприятия (МСП), на 
които бяха предоставени приблизително 
40 % от бюджета по покани за 
представяне на предложения.
Междинната оценка10на съвместното 
предприятие „Чисто небе“ показа, че то 
успешно подпомага постигането на 
целите за опазване на околната среда.
Това доведе до нови сътрудничества и 
до участието на нови организации.
Поради това следва да продължи 
подпомагането на неговите научни 
изследвания, за да се постигнат целите, 
заложени в член 2 от настоящия 
регламент.

__________________ __________________
9 ОВ L 30 4.2.2008 г., стр.1-20 9 ОВ L, 30 4.2.2008 г., стр.1-20
10 SEC/2011/1072 окончателен 10 SEC/2011/1072 окончателен

Or. en

Обосновка

Тъй като по-голямата част от разпределянето на бюджетни средства не е 
извършвана чрез покани за подаване на предложения, абсолютната стойност на 
участието е  на ниско ниво.

Изменение 39
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) По-нататъшната подкрепа за 
научноизследователската програма
„Чисто небе“ следва е съобразена и с 
натрупания опит от дейността на 
съвместното предприятие „Чисто небе“, 
включително резултатите от неговата 
междинна оценка и препоръките на 
заинтересованите страни11. Тя следва да 
се осъществи с използването на по-
подходящи за целта структура и правила 
с оглед да се повиши ефективността и 
да се осигури опростяване. За тази цел 
съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“ следва да приеме финансови 
правила съобразно своите нужди в 
съответствие с член 209 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.

(7) По-нататъшната подкрепа за 
научноизследователската програма
„Чисто небе“ следва да е съобразена и с 
натрупания опит от дейността на 
съвместното предприятие „Чисто небе“, 
включително резултатите от неговата 
междинна оценка и препоръките на 
заинтересованите страни11. Тя следва да 
се осъществи открито и прозрачно 
чрез използване на по-подходящи за 
целта структура и правила с оглед да се 
повиши ефективността и да се осигури 
опростяване. За тази цел съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“ следва да 
приеме финансови правила съобразно 
своите нужди в съответствие с член 209 
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.

__________________ __________________
11

http://www.cleansky.eu/sites/default/files/n
ews/csjuconsultationreview_final.pdf

11

http://www.cleansky.eu/sites/default/files/n
ews/csjuconsultationreview_final.pdf

12 ОВ L 298 26.10.2012 г., стр.1 12 ОВ L 298 26.10.2012 г., стр.1

Or. en

Изменение 40
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За постигането на своите цели 
съвместното предприятие „Чисто небе 
2“ следва да оказва финансова подкрепа 

(Не се отнася до българския текст.)
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главно чрез отпускане на безвъзмездни 
средства на членовете си, както и на 
участниците, спечелили открити 
конкурси въз основа на покани за 
представяне на предложения. 

Or. en

Изменение 41
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Техните вноски следва да са 
свързани също така с допълнителни 
дейности, предприемани от частните 
членове, както е посочено в плана за 
допълнителните дейности; за да се 
получи правилна представа за 
стимулиращия ефект, тези 
допълнителни дейности следва да
представляват участие в по-общата 
съвместна технологична инициатива
„Чисто небе“.

(11) Техните вноски във връзка с 
допълнителни дейности, предприемани 
от частните членове, както е посочено в 
плана за допълнителните дейности,
следва да бъдат определени 
количествено, но да не се считат за 
част от участието в съвместната
технологична инициатива „Чисто небе“.

Or. en

Изменение 42
Кент Йоансон

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Участието в непреки действия, 
финансирани от съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“, следва да е 
в съответствие с Регламент (ЕС) 
№ .../2013 на Европейския парламент и 

(12) Участието в непреки действия, 
финансирани от съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“, следва да е 
в съответствие с Регламент (ЕС) 
№ .../2013 на Европейския парламент и 
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на Съвета от ... 2013 г. за определяне на 
правилата за участие и разпространение 
на резултатите в „Хоризонт 2020“ —
рамковата програма за научни 
изследвания и иновации (2014—
2020 г.)13“.

на Съвета от ... 2013 г. за определяне на 
правилата за участие и разпространение 
на резултатите в „Хоризонт 2020“ —
рамковата програма за научни 
изследвания и иновации (2014—
2020 г.)13“. Структура на договора не 
следва да се различава от тази в 
„Хоризонт 2020“ и следва да се 
избягват  допълнителни договорни 
нива, които водят до риск от 
въвеждане на ненужната 
административна тежест за 
участниците.

__________________ __________________
13 ОВ... [правила за участие в „Хоризонт 
2020“].

13 ОВ... [правила за участие в „Хоризонт 
2020“].

Or. en

Обосновка

Участниците смятат, че „Чисто небе“ е създало структура с три нива на договори, 
вместо двете нива, които обикновено се използват в Седмата рамкова програма.

Изменение 43
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Финансовото участие на 
Европейския съюз следва да се 
управлява в съответствие с принципа на 
доброто финансово управление и с 
правилата за непряко управление, 
установени с Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 и Делегиран регламент (ЕС) 
№ 1268/2012 на Комисията от 29 
октомври 2012 г. относно правилата за 
прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/201214.

(13) Финансовото участие на 
Европейския съюз следва да се 
управлява в съответствие с принципа на 
доброто финансово управление и с 
правилата за непряко управление, 
установени с член 60, параграфи 1 до 4 
от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 
и Делегиран регламент (ЕС) 
№ 1268/2012 на Комисията от 29 
октомври 2012 г. относно правилата за 
прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/201214.
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__________________ __________________
14 ОВ L 362 31.12.2012 г., стр.1 14 ОВ L 362 31.12.2012 г., стр.1

Or. en

Изменение 44
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Вътрешният одитор на Комисията 
следва да упражнява спрямо 
съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“ същите правомощия като тези, 
които упражнява спрямо Комисията.

(16) Вътрешният одитор на Комисията 
следва да упражнява спрямо 
съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“ същите правомощия като тези, 
които упражнява спрямо Комисията. 
Същото се отнася и за Европейската 
сметна палата и Европейския 
парламент.

Or. fr

Изменение 45
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) В съответствие с член 287, 
параграф 1 от Договора актът за 
учредяването на органи, служби или 
агенции, създадени от Съюза, може да 
изключва проверката на отчетите за 
всички приходи и разходи на тези 
органи, служби или агенции от 
Сметната палата. В съответствие с 
член 60, параграф 5 от Регламент 
(ЕС, Евратом) № 966/2012 
счетоводните отчети на органите, 
създадени съгласно член 209 от 

заличава се



AM\1011983BG.doc 11/68 PE524.725v01-00

BG

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, 
следва да се проверят от независим 
одитен орган, който, наред с другото, 
дава становище за надеждността на 
отчетите и за законосъобразността 
и редовността на свързаните с тях 
операции. Изключването на 
отчетите на съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“ от 
проверка от страна на Сметната 
палата е оправдано, за да се избегне 
дублирането на проверката на 
отчетите.

Or. en

Изменение 46
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) В съответствие с член 287, 
параграф 1 от Договора актът за 
учредяването на органи, служби или 
агенции, създадени от Съюза, може да 
изключва проверката на отчетите за 
всички приходи и разходи на тези 
органи, служби или агенции от 
Сметната палата. В съответствие с 
член 60, параграф 5 от Регламент 
(ЕС, Евратом) № 966/2012 
счетоводните отчети на органите, 
създадени съгласно член 209 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, 
следва да се проверят от независим 
одитен орган, който, наред с другото,
дава становище за надеждността на 
отчетите и за законосъобразността и 
редовността на свързаните с тях 
операции. Изключването на отчетите на 
съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“ от проверка от страна на 
Сметната палата е оправдано, за да се 

(17) В съответствие с член 287 от 
ДФЕС органи, служби или агенции, 
създадени от Съюза, се проверяват от 
Сметната палата, която дава становище 
за надеждността на отчетите и за 
законосъобразността и редовността на 
свързаните с тях операции.
Изключването на отчетите на 
съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“ от проверка от страна на 
Сметната палата е оправдано, за да се 
избегне дублирането на проверката на 
отчетите.
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избегне дублирането на проверката на 
отчетите.

Or. ro

Изменение 47
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) В съответствие с член 287, 
параграф 1 от Договора актът за 
учредяването на органи, служби или 
агенции, създадени от Съюза, може да 
изключва проверката на отчетите за 
всички приходи и разходи на тези 
органи, служби или агенции от 
Сметната палата. В съответствие с 
член 60, параграф 5 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 счетоводните 
отчети на органите, създадени съгласно 
член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012, следва да се проверят от 
независим одитен орган, който, наред с 
другото, дава становище за 
надеждността на отчетите и за 
законосъобразността и редовността на 
свързаните с тях операции.
Изключването на отчетите на 
съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“ от проверка от страна на 
Сметната палата е оправдано, за да се 
избегне дублирането на проверката на 
отчетите.

(17) В съответствие с член 287, 
параграф 1 от Договора актът за 
учредяването на органи, служби или 
агенции, създадени от Съюза, може да 
изключва проверката на отчетите за 
всички приходи и разходи на тези 
органи, служби или агенции от 
Сметната палата. В съответствие с 
член 60, параграф 5 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 счетоводните 
отчети на органите, създадени съгласно 
член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012, следва да се проверят от 
независим одитен орган, който, наред с 
другото, дава становище за 
надеждността на отчетите и за 
законосъобразността и редовността на 
свързаните с тях операции. Независимо 
от това становище, което не е одит, 
подлагането на отчетите на 
съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“ на проверка от страна на 
Сметната палата е оправдано.

Or. fr

Обосновка

Не е обосновано отчетите на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ да не се 
подлагат на преглед от Сметната палата.    Становището, дори ако се предоставя 
от независим одитен орган, не е одит, даващ възможност на трети страни, 
включително Европейския съюз и Парламента, да имат висока степен на увереност, 
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че отчетите  достоверно отразяват състоянието на предприятието и че свързаните 
с тях операции са законосъобразни и редовни.

Изменение 48
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) В съответствие с член 287, 
параграф 1 от Договора актът за 
учредяването на органи, служби или 
агенции, създадени от Съюза, може да 
изключва проверката на отчетите за 
всички приходи и разходи на тези 
органи, служби или агенции от 
Сметната палата. В съответствие с 
член 60, параграф 5 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 счетоводните 
отчети на органите, създадени съгласно 
член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012, следва да се проверят от 
независим одитен орган, който, наред с 
другото, дава становище за 
надеждността на отчетите и за 
законосъобразността и редовността на 
свързаните с тях операции. 
Изключването на отчетите на 
съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“ от проверка от страна на 
Сметната палата е оправдано, за да 
се избегне дублирането на проверката 
на отчетите.

(17) В съответствие с член 287, 
параграф 1 от Договора актът за 
учредяването на органи, служби или 
агенции, създадени от Съюза, може да 
изключва проверката на отчетите за 
всички приходи и разходи на тези 
органи, служби или агенции от 
Сметната палата. В съответствие с 
член 60, параграф 5 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 счетоводните 
отчети на органите, създадени съгласно 
член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012, следва да се проверят от 
независим одитен орган, който, наред с 
другото, дава становище за 
надеждността на отчетите и за 
законосъобразността и редовността на 
свързаните с тях операции.

Or. en

Изменение 49
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) До края на 2017 г., като част от 
междинната оценка на 
„Хоризонт 2020“ следва да се направи 
задълбочена оценка както на 
съществуващите, така и на новите 
публично-частни партньорства, в 
т.ч. съвместните технологични 
инициативи, която следва да включва, 
наред с другото, анализ на тяхната 
откритост, прозрачност и 
ефективност.

Or. en

Изменение 50
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) С оглед на общата цел на 
„Хоризонт 2020“ за постигане на по-
голямо опростяване и хармонизиране 
на финансирането за научни 
изследвания и иновации на равнището 
на Съюза, съвместното предприятие 
следва да избягва набори от правила, 
различни от тези на „Хоризонт 
2020“.

Or. en

Изменение 51
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Съображение 20 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(20б) С оглед преодоляване на 
разделението в Европа по отношение 
на научните изследвания и 
иновациите,  следва да  се развиват  
допълващи се и близки 
взаимодействия  със структурните 
фондове.   Където това е възможно, 
ще се насърчава оперативната 
съвместимост между двата 
инструмента. Ще бъде подкрепяно 
кумулативното или комбинираното 
финансиране. В този контекст 
мерките ще целят пълно използване 
на потенциала от таланти на Европа 
и по този начин –оптимизиране на 
икономическото и социалното 
въздействие на изследванията и 
иновациите; те ще бъдат различни 
от политиките и действията по 
фондовете на политиката на 
сближаване, но ще ги допълват.

Or. en

Изменение 52
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Съображение 20 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20в) Следва да се изпълняват мерки, 
насърчаващи участието на МСП, 
университетите и 
изследователските центрове. В този 
контекст следва да се 
идентифицират пречките, които не 
позволяват включването на нови 
участници в програмата, и да се 
предприемат действия за 
преодоляването им.
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Or. en

Изменение 53
Йежи Бузек

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Да допринесе за постигането на 
целите на съвместната 
технологична инициатива „Чисто 
небе 2“ и по-специално да бъдат 
интегрирани, демонстрирани и 
утвърдени технологии, способни да:

2. Да допринесе за подобряване на  
въздействието върху околната среда 
на технологиите в областта на 
въздухоплаването, както и за 
развиване на  силна и 
конкурентоспособна 
въздухоплавателна промишленост и 
снабдителна верига в Европа.
Това следва да бъде осъществено чрез 
ускоряване на разработването на 
технологии за по-чист въздушен 
транспорт и тяхното възможно най-
бързо въвеждане , и по-специално чрез 
интегриране, демонстрация и 
валидиране на технологии, способни 
да:

Or. en

Изменение 54
Йежи Бузек

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(бa) подобрят безопасността, 
въздействието върху околната среда 
и да понижат оперативните разходи 
на малките въздухоплавателни 
средства.

Or. en
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Изменение 55
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Максималният размер на участието на 
Съюза, включително бюджетните 
кредити от ЕАСТ, в съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“ за 
покриване на административни и 
оперативни разходи е 1,8 млрд. евро. 
Съответната вноска се изплаща от 
бюджетните кредити от общия бюджет 
на Съюза, предвидени за специфичната 
програма за изпълнение на рамковата 
програма „Хоризонт 2020“ съгласно 
член 58, параграф 1, буква в), подточка 
iv) и членове 60 и 61 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 за органите, 
посочени в член 209 от същия 
регламент.

1. Максималният размер на участието на 
Съюза, включително вноските на 
държавите членки от Европейската 
асоциация за свободна търговия  
(ЕАСТ), в съвместното предприятие
„Чисто небе 2“ за покриване на 
административни и оперативни разходи 
е 1,8 млрд. евро. Съответната вноска се 
изплаща от бюджетните кредити от 
общия бюджет на Съюза, предвидени за 
специфичната програма за изпълнение 
на рамковата програма „Хоризонт 2020“ 
съгласно член 58, параграф 1, буква в), 
подточка iv) и членове 60 и 61 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 за 
органите, посочени в член 209 от същия 
регламент.

Or. fr

Изменение 56
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Максималният размер на участието на 
Съюза, включително бюджетните 
кредити от ЕАСТ, в съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“ за 
покриване на административни и 
оперативни разходи е 1,8 млрд. евро.
Съответната вноска се изплаща от 
бюджетните кредити от общия бюджет 

1. Максималният размер на участието на 
Съюза, включително бюджетните 
кредити от ЕАСТ, в съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“ за 
покриване на административни и 
оперативни разходи е 1,575 млрд. евро.
Съответната вноска се изплаща от 
бюджетните кредити от общия бюджет 
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на Съюза, предвидени за специфичната 
програма за изпълнение на рамковата 
програма „Хоризонт 2020“ съгласно 
член 58, параграф 1, буква в), подточка 
iv) и членове 60 и 61 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 за органите, 
посочени в член 209 от същия 
регламент.

на Съюза, предвидени за специфичната 
програма за изпълнение на рамковата 
програма „Хоризонт 2020“ съгласно 
член 58, параграф 1, буква в), подточка 
iv) и член 60, параграфи 1 до 4, и член 
61 от Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 за органите, посочени в 
член 209 от същия регламент.

Or. en

Обосновка

Докладчикът предлага да се намали бюджетът на съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“ с 12,5 % вследствие 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. Същевременно, той предлага да се съкрати продължителността на 
„Чисто небе 2“ с 4 години, което предполага създаването на обновен бюджетен ред в 
рамките на следващата МФР след 2020 г.

Изменение 57
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Максималният размер на участието на 
Съюза, включително бюджетните 
кредити от ЕАСТ, в съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“ за 
покриване на административни и 
оперативни разходи е 1,8 млрд. евро.
Съответната вноска се изплаща от 
бюджетните кредити от общия бюджет 
на Съюза, предвидени за специфичната 
програма за изпълнение на рамковата 
програма „Хоризонт 2020“ съгласно 
член 58, параграф 1, буква в), подточка 
iv) и членове 60 и 61 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 за органите, 
посочени в член 209 от същия 

1. Максималният размер на участието на 
Съюза, включително бюджетните 
кредити от ЕАСТ, в съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“ за 
покриване на административни и 
оперативни разходи е 0,6 млрд. евро.
Съответната вноска се изплаща от 
бюджетните кредити от общия бюджет 
на Съюза, предвидени за специфичната 
програма за изпълнение на рамковата 
програма „Хоризонт 2020“ съгласно 
член 58, параграф 1, буква в), подточка 
iv) и членове 60 и 61 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 за органите, 
посочени в член 209 от същия 
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регламент. регламент.

Or. en

Обосновка

Европейската въздухоплавателна промишленост е в много добро състояние. „Ербюс“, 
основният партньор и бенефициер на „Чисто небе“, обяви през юли 2013 г. 
(изложението в Бурже), че неговият регистър за поръчки е пълен за следващите 7 
години, като поръчките са  за повече от 5 000 самолета.  Оттогава насам 
(изложението в Пекин), регистърът за поръчки нарасна още повече.   Секторът 
следва да допринася за по-голям дял от финансирането за научни изследвания и 
развойна дейност в тази област, докато публичните средства от „Хоризонт 2020“ 
следва да се съсредоточат върху области, в които не могат да бъдат осигурени 
средства от частния сектор.

Изменение 58
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Споразумението за възлагане 
съгласно параграф 2 се отнася до 
аспектите, посочени в член 58, параграф 
3 и членове 60 и 61 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 и в член 40 от 
Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 
на Комисията, както и, наред с другото, 
до следните въпроси:

3. Споразумението за възлагане 
съгласно параграф 2 се отнася до 
аспектите, посочени в член 58, параграф 
3,  член 60, параграфи 1 до 4,  и член 61 
от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 
и в член 40 от Делегиран регламент (ЕС) 
№ 1268/2012 на Комисията, както и, 
наред с другото, до следните въпроси:

Or. en

Изменение 59
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) специфичните показатели за 
изпълнението, отнасящи се до 
функционирането на съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“;

в) специфичните показатели за 
изпълнението, отнасящи се до 
функционирането на съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“, 
включително как те допринасят за 
изпълнението на целта на 
общественото предизвикателство на 
„Хоризонт 2020“  „Интелигентен, 
екологосъобразен и интегриран 
транспорт“;

Or. en

Изменение 60
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) договореностите относно 
предоставянето на необходимите данни, 
за да се гарантира, че Комисията е в 
състояние да изпълни своите 
задължения за разпространение на 
резултатите и за докладване;

г) договореностите относно 
предоставянето на необходимите данни, 
за да се гарантира, че Комисията е в 
състояние да изпълни своите 
задължения за разпространение на 
резултатите и за докладване, 
включително пълна информация 
относно всички предложения и 
споразумения за отпускане на 
безвъзмездни средства и техните 
партньори, които своевременно 
трябва да се добавят в глобалната 
база данни „Хоризонт 2020“ 
[ECORDA] ;

Or. en

Изменение 61
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Участието, посочено в параграф 1, се 
състои от:

Участието, посочено в параграф 1, се 
състои от вноски в съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“, както е 
посочено в клауза 15, параграф 2 и 
клауза 15, параграф 3, буква б) от 
устава, посочен в приложение I.

Or. en

Изменение 62
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) вноски в съвместното предприятие 
„Чисто небе 2“, както е посочено в 
клауза 15, параграф 2 и клауза 15, 
параграф 3, буква б) от устава, 
съдържащ се в приложение I;

заличава се

Or. en

(Текст, включен в уводния текст на член 4, параграф 2.)

Обосновка

Следва да се отчитат като участие в съвместното предприятие само вноски за 
административните и оперативните разходи, свързани с участието на членовете в 
програмата.   Всякакви допълнителни дейности извън обхвата на програмата могат 
да бъдат определени количествено с информационна цел, но не следва да се вземат 
предвид при разпределянето  на средства на ЕС.

Изменение 63
Филип Ламбертс
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от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) нефинансови вноски на стойност 
поне 990 млн. евро през периода, 
определен в член 1, от страна на 
членовете, различни от Съюза, или 
от свързаните с тях субекти, които
се състоят в поемането на 
разходите, направени от тях за 
извършване на допълнителни 
дейности извън работния план на 
съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“, допринасящи за постигане на 
целите на съвместната 
технологична инициатива „Чисто 
небе“. Покриването на тези разходи 
може да бъде подпомогнато от други 
програми за финансиране от Съюза в 
съответствие с приложимите 
правила и процедури. В такива случаи 
финансирането от Съюза не заменя 
нефинансовите вноски от членовете, 
различни от Съюза, или от 
свързаните с тях субекти.

заличава се

Or. en

Изменение 64
Антонио Канчан, Жан-Пиер Оди

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) нефинансови вноски на стойност 
поне 990 млн. евро през периода, 
определен в член 1, от страна на 
членовете, различни от Съюза, или от 
свързаните с тях субекти, които се 
състоят в поемането на разходите, 

б)  вноски за допълнителни дейности
на стойност поне 990 млн. евро през 
периода, определен в член 1, от страна 
на членовете, различни от Съюза, или от 
свързаните с тях субекти, които се 
състоят в поемането на разходите, 
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направени от тях за извършване на 
допълнителни дейности извън работния 
план на съвместното предприятие
„Чисто небе 2“, допринасящи за 
постигане на целите на съвместната 
технологична инициатива „Чисто небе“.
Покриването на тези разходи може да
бъде подпомогнато от други програми 
за финансиране от Съюза в съответствие 
с приложимите правила и процедури. В 
такива случаи финансирането от Съюза 
не заменя нефинансовите вноски от 
членовете, различни от Съюза, или от 
свързаните с тях субекти.

направени от тях за извършване на 
допълнителни дейности извън работния 
план на съвместното предприятие
„Чисто небе 2“, допринасящи за 
постигане на целите на съвместната 
технологична инициатива „Чисто небе“.
Тези дейности може да бъдат 
допълвани от други програми за 
финансиране от Съюза в съответствие с 
приложимите правила и процедури. В 
такива случаи финансирането от Съюза 
не заменя допълнителните дейности
от членовете, различни от Съюза, или от 
свързаните с тях субекти.

Or. en

Изменение 65
Антонио Канчан, Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Разходите, посочени в буква б), не са 
допустими за финансово подпомагане 
от страна на съвместното предприятие 
„Чисто небе 2“. Съответните 
дейности се определят в план за 
допълнителните дейности, където се 
посочва прогнозната стойност на 
тези вноски.

Разходите, посочени в буква б), не са 
допустими за финансово подпомагане 
от страна на съвместното предприятие 
„Чисто небе 2“.

Or. en

Изменение 66
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Разходите, посочени в буква б), не са 
допустими за финансово подпомагане 
от страна на съвместното предприятие
„Чисто небе 2“. Съответните дейности 
се определят в план за допълнителните 
дейности, където се посочва 
прогнозната стойност на тези вноски.

Всякакви разходи, направени за 
периода, определен в член 1, от 
страна на членовете, различни от 
Съюза или  от свързаните с тях 
субекти, за изпълнение на 
допълнителни дейности извън 
работния план на съвместно 
предприятие „Чисто небе 2“, 
допринасящи за постигане на целите 
на съвместната технологична 
инициатива „Чисто небе“, се
измерват количествено, но в никакъв 
случай не  заместват нефинансовите 
вноски от членовете, различни от 
Съюза или  от свързаните с тях 
субекти. Те не са допустими за 
финансово подпомагане от страна на 
съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“. Покриването на тези разходи 
може да бъде подпомогнато от други 
програми за финансиране от Съюза в 
съответствие с приложимите 
правила и процедури. Съответните 
дейности се определят в план за 
допълнителните дейности, където се 
посочва прогнозната стойност на тези 
вноски.

Or. en

Обосновка

Следва да се отчитат като участие в съвместното предприятие само вноски за 
административните и оперативните разходи, свързани с участието на членовете в 
програмата.   Всякакви допълнителни дейности извън обхвата на програмата могат 
да бъдат определени количествено с информационна цел, но не следва да се вземат 
предвид при разпределянето  на средства на ЕС.

Изменение 67
Антонио Канчан, Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Най-късно до 31 януари всяка година 
членовете на съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“, 
различни от Съюза, докладват на 
управителния съвет на съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“ 
стойността на посочените в 
параграф 2 вноски, направени през 
всяка от предходните финансови 
години.

3. Частните членове актуализират   
декларацията за допълнителните 
дейности и информират за това, при 
необходимост и най-малко два пъти в 
течение на програмата „Чисто небе 
2“.

Or. en

Обосновка

Допълнителни дейности са посочени в декларацията на сектора, предадени на 
Европейската комисия на 28 май 2013 г., и са политически ангажимент без договорни 
последици.   Начинът за уведомяване, актуализиране, преразглеждане е  също така е 
посочен в декларацията.   Тези дейности извън  работния план на съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“ не подлежат на докладване.

Изменение 68
Виторио Проди

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За целите на остойностяването на 
вноските, посочени в параграф 2, буква 
б) и клауза 15, параграф 3, буква б) от 
устава, съдържащ се в приложение І, 
разходите се определят в съответствие с 
обичайните практики за осчетоводяване 
на разходите на съответните правни 
субекти, приложимите счетоводни 
стандарти на държавата, в която е 
установен всеки субект, и приложимите 
международни счетоводни стандарти и 
международни стандарти за финансово 
отчитане. Разходите подлежат на 
заверка от независим външен одитор, 

4. За целите на остойностяването на 
вноските, посочени в параграф 2, буква 
б) и клауза 15, параграф 3, буква б) от 
устава, съдържащ се в приложение І, 
разходите се определят в съответствие с 
обичайните практики за осчетоводяване 
на разходите на съответните правни 
субекти, приложимите счетоводни 
стандарти на държавата, в която е 
установен всеки субект, и приложимите 
международни счетоводни стандарти и 
международни стандарти за финансово 
отчитане. Остойностяването на 
вноските се проверява от съвместното 
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назначен от съответния субект. 
Остойностяването на вноските се 
проверява от съвместното предприятие
„Чисто небе 2“. В случай на оставащи 
неясноти то може да бъде одитирано 
от съвместното предприятие 
„Чисто небе 2“.

предприятие „Чисто небе 2“. Членове, 
различни от Съюза,  който са 
предоставяли допълнителни вноски 
на доброволна основа, съобщават 
актуализираната информация 
относно изпълнението на този 
ангажимент.

Or. en

Изменение 69
Антонио Канчан, Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За целите на остойностяването на 
вноските, посочени в параграф 2, буква 
б) и клауза 15, параграф 3, буква б) от 
устава, съдържащ се в приложение І, 
разходите се определят в съответствие с 
обичайните практики за осчетоводяване 
на разходите на съответните правни 
субекти, приложимите счетоводни 
стандарти на държавата, в която е 
установен всеки субект, и приложимите 
международни счетоводни стандарти и 
международни стандарти за финансово 
отчитане. Разходите подлежат на 
заверка от независим външен одитор, 
назначен от съответния субект. 
Остойностяването на вноските се 
проверява от съвместното предприятие
„Чисто небе 2“. В случай на оставащи 
неясноти то може да бъде одитирано
от съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“.

4. За целите на остойностяването на 
вноските, посочени в клауза 15, 
параграф 3, буква б) от устава, 
съдържащ се в приложение І, разходите 
се определят в съответствие с 
обичайните практики за осчетоводяване 
на разходите на съответните правни 
субекти, приложимите счетоводни 
стандарти на държавата, в която е 
установен всеки субект, и приложимите 
международни счетоводни стандарти и 
международни стандарти за финансово 
отчитане. Остойностяването на 
вноските се проверява от съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“.
Разходите, направени за извършване 
на допълнителни дейности, не 
подлежат на одит от съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“ или от 
друг орган на Съюза.

Or. en

Обосновка

Допълнителните дейности, които не са съфинансирани от Съюза, не следва да бъдат 
одитирани.
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Изменение 70
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За целите на остойностяването на 
вноските, посочени в параграф 2, буква 
б) и клауза 15, параграф 3, буква б) от 
устава, съдържащ се в приложение І, 
разходите се определят в съответствие с 
обичайните практики за осчетоводяване 
на разходите на съответните правни 
субекти, приложимите счетоводни 
стандарти на държавата, в която е 
установен всеки субект, и приложимите 
международни счетоводни стандарти и 
международни стандарти за финансово 
отчитане. Разходите подлежат на 
заверка от независим външен одитор, 
назначен от съответния субект.
Остойностяването на вноските се 
проверява от съвместното предприятие
„Чисто небе 2“. В случай на оставащи 
неясноти то може да бъде одитирано от 
съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“.

4. За целите на остойностяването на 
вноските, посочени в параграф 2, буква 
б) и клауза 15, параграф 3, буква б) от 
устава, съдържащ се в приложение І, 
разходите се определят в съответствие с 
обичайните практики за осчетоводяване 
на разходите на съответните правни 
субекти, приложимите счетоводни 
стандарти на държавата, в която е 
установен всеки субект, и приложимите 
международни счетоводни стандарти и 
международни стандарти за финансово 
отчитане. Разходите за вноските, 
посочени в клауза 15, параграф 3, буква 
б) от устава, посочен в приложение  I,
подлежат на заверка от независим 
външен одитор, назначен от съответния 
субект. Остойностяването на вноските 
се проверява от съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“. В случай 
на оставащи неясноти то може да бъде 
одитирано от съвместното предприятие
„Чисто небе 2“. Съответният субект 
ежегодно представя на широката 
общественост  доклад относно 
допълнителните си дейности.

Or. en

Обосновка

Въпреки че допълнителните дейности, които трябва да бъдат извършени от частни 
членове, са добре дошли като допълнение на стимулиращия ефект на СТИ, те не 
следва да бъдат предмет на одита. Допълнителните дейности следва да се планират 
и провеждат в съответствие, да се определят ясно като нефинансови вноски и да се 
докладват ежегодно. В крайна сметка сумата от 990 млн.  трябва да бъде 
постигната. Но тези дейности не са съфинансирани от Съюза, и по тази причина 
следва да бъдат освободени от друг контрол, освен този посредством съвместното 
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предприятие.

Изменение 71
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За целите на остойностяването на 
вноските, посочени в параграф 2, буква 
б) и клауза 15, параграф 3, буква б) от 
устава, съдържащ се в приложение І, 
разходите се определят в съответствие с 
обичайните практики за осчетоводяване 
на разходите на съответните правни 
субекти, приложимите счетоводни 
стандарти на държавата, в която е 
установен всеки субект, и приложимите 
международни счетоводни стандарти и 
международни стандарти за финансово 
отчитане. Разходите подлежат на 
заверка от независим външен одитор, 
назначен от съответния субект.
Остойностяването на вноските се 
проверява от съвместното предприятие
„Чисто небе 2“. В случай на оставащи 
неясноти то може да бъде одитирано от 
съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“.

4. За целите на остойностяването на 
вноските, посочени в параграф 2, буква 
б) и клауза 15, параграф 3, буква б) от 
устава, съдържащ се в приложение І, 
разходите се определят в съответствие с 
обичайните практики за осчетоводяване 
на разходите на съответните правни 
субекти, приложимите счетоводни 
стандарти на държавата, в която е 
установен всеки субект, и приложимите 
международни счетоводни стандарти и 
международни стандарти за финансово 
отчитане. Разходите подлежат на 
заверка от независим външен одитор, 
назначен от съответния субект.
Остойностяването на вноските се 
проверява от съвместното предприятие
„Чисто небе 2“. В случай на оставащи 
неясноти то може да бъде одитирано от 
съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“ и Сметната палата.

Or. en

Изменение 72
Антонио Канчан, Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията може да прекрати, заличава се
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пропорционално да намали или да 
преустанови финансовото участие на 
Съюза в съвместното предприятие 
„Чисто небе 2“ или да открие 
производството по ликвидация, 
посочено в клауза 24, параграф 2 от 
устава, съдържащ се в приложение І, 
ако тези членове или свързани с тях 
субекти не изплащат вноските,
посочени в параграф 2, или ги 
изплащат частично или със 
закъснение.

Or. en

Обосновка

Допълнителните дейности не следва да представляват основа за каквато и да е 
санкция от страна на ЕС.

Изменение 73
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията може да прекрати, 
пропорционално да намали или да 
преустанови финансовото участие на 
Съюза в съвместното предприятие
„Чисто небе 2“ или да открие
производството по ликвидация, 
посочено в клауза 24, параграф 2 от 
устава, съдържащ се в приложение І, ако 
тези членове или свързани с тях субекти 
не изплащат вноските, посочени в 
параграф 2, или ги изплащат частично 
или със закъснение.

5. Комисията прекратява, 
пропорционално намалява или 
преустановява финансовото участие на 
Съюза в съвместното предприятие
„Чисто небе 2“ или открива
производството по ликвидация, 
посочено в клауза 24, параграф 2 от 
устава, съдържащ се в приложение І, ако
целите на финансирането не са 
изпълнени от съвместното 
предприятие и ако тези членове или 
свързани с тях субекти не изплащат 
вноските, посочени в параграф 2, или ги 
изплащат частично или със закъснение.

Or. en
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Изменение 74
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съвместното предприятие „Чисто
небе 2“ приема свои специфични 
финансови правила в съответствие с 
член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 и Регламент (ЕС) № ... 
[делегиран регламент относно примерен 
финансов регламент за ПЧП].

Независимо от член 12 от настоящия 
регламент съвместното предприятие
„Чисто небе 2“ приема свои специфични 
финансови правила в съответствие с 
член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) №
966/2012 и Регламент (ЕС) № ... 
[делегиран регламент относно примерен 
финансов регламент за ПЧП].

Or. en

Изменение 75
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

На основание член 2, параграф 1 от 
Правилника за длъжностните лица и 
член 6 от Условията за работа на 
другите служители и съгласно член 110 
от същия правилник управителният 
съвет взема решение за делегиране на 
съответните правомощия на орган по 
назначаването на изпълнителния 
директор и за определяне на условията, 
при които делегираните правомощия 
могат да бъдат оттеглени.
Изпълнителният директор има правото 
от своя страна вторично да делегира 
тези правомощия на други лица.

На основание член 2, параграф 1 от 
Правилника за длъжностните лица и 
член 6 от Условията за работа на 
другите служители и съгласно член 110 
от същия правилник управителният 
съвет взема решение за делегиране на 
съответните правомощия на орган по 
назначаването на изпълнителния 
директор и за определяне на условията, 
при които делегираните правомощия 
могат да бъдат оттеглени.
Изпълнителният директор има правото 
от своя страна вторично да делегира 
тези правомощия на други лица.
Изпълнителният директор докладва 
на следващото заседание на 
управителния съвет относно 
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упражняването на тези делегирани 
правомощия или вторично делегирани 
правомощия.

Or. fr

Изменение 76
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 При наличието на изключителни 
обстоятелства управителният съвет 
може чрез решение временно да оттегли 
делегираните на изпълнителния 
директор правомощия на орган по 
назначаването, както и тези, които той е 
делегирал вторично, и да ги упражнява 
пряко или да ги делегира на някой от 
членовете си или на служител на 
съвместното предприятие, различен от 
изпълнителния директор.

Управителният съвет може чрез
мотивирано решение временно да 
оттегли делегираните на изпълнителния 
директор правомощия на орган по 
назначаването, както и тези, които той е 
делегирал вторично, и да ги упражнява 
пряко или да ги делегира на някой от 
членовете си или на служител на 
съвместното предприятие, различен от 
изпълнителния директор.

Or. fr

Обосновка

Временното прекратяване или оттеглянето на делегирани правомощия трябва да е 
възможно във всеки един момент, без да е необходимо управителният съвет да се 
обосновава с изключителни обстоятелства.

Изменение 77
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Към съвместното предприятие „Чисто
небе 2“ и неговия персонал се прилага 

Към изпълнителния директор и 
членовете на управителния съвет на
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Протоколът за привилегиите и 
имунитетите на ЕС.

съвместното предприятие „Чисто небе 
2“ се прилага Протоколът за 
привилегиите и имунитетите на ЕС.

Or. fr

Обосновка

Привилегиите и имунитетите на Европейския съюз не трябва да се предоставят на 
всички длъжностни лица, а само на лицата, чиито отговорности обосновават това.

Изменение 78
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай на извъндоговорна 
отговорност съвместното предприятие
„Чисто небе 2“ действа в съответствие с 
общите принципи, характерни за 
правото на държавите членки, и 
компенсира всички щети, причинени от 
неговите служители при изпълнението 
на техните задължения.

2. В случай на извъндоговорна 
отговорност съвместното предприятие
„Чисто небе 2“ действа в съответствие с 
общите принципи, характерни за 
правото на държавите членки, и 
компенсира всички щети, причинени от 
неговите служители  и членовете на 
управителния съвет при изпълнението 
на техните задължения.

Or. fr

Изменение 79
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по спорове, свързани с обезщетение 
за вреди, причинени от служители на 
съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“ при изпълнението на техните 
задължения;

заличава се
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Or. fr

Изменение 80
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По всички въпроси, които не са 
уредени от настоящия регламент или 
от друг правен акт на Съюза, се 
прилага законодателството на 
държавата, в която се намира 
седалището на съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“.

заличава се

Or. fr

Изменение 81
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 декември 2017 г. Комисията 
провежда междинна оценка на 
съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“. Най-късно до 30 юни 2018 г. 
Комисията изпраща заключенията от 
оценката и своите забележки на 
Европейския парламент и на Съвета.

1. До 31 юли 2017  г.  Комисията 
провежда междинна оценка на 
съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“. Най-късно до 30 януари 2018 г. 
Комисията изпраща заключенията от 
оценката и своите забележки на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 82
Силвия-Адриана Цикъу
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Предложение за регламент
Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 декември 2017 г. Комисията 
провежда междинна оценка на 
съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“. Най-късно до 30 юни 2018 г.
Комисията изпраща заключенията от 
оценката и своите забележки на 
Европейския парламент и на Съвета.

1. До 30 юни 2017 г. Комисията 
провежда междинна оценка на 
съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“. Най-късно до 31 декември 
2017 г. Комисията изпраща 
заключенията от оценката и своите 
забележки на Европейския парламент и 
на Съвета.

Or. ro

Изменение 83
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Освобождаването от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета по 
отношение на финансовото участие 
на Съюза в съвместното предприятие
„Чисто небе 2“ е част от 
освобождаването от отговорност, 
което Европейският парламент
предоставя на Комисията по 
препоръка на Съвета и в съответствие с
процедурата, предвидена в член 319 от 
Договора.

1. Освобождаването от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета на
съвместното предприятие „Чисто небе 
2“ се предоставя от Европейския
парламент по препоръка на Съвета, в 
съответствие с процедура, подобна на 
тази, предвидена в член 319 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз и в членове 164-166 
от Регламент (ЕС, Евратом) № 
966/2012 на Европейския парламент и 
на Съвета, и въз основа на одитния 
доклад на Европейската сметна 
палата.

Or. fr

Обосновка

Важно е съвместните предприятия да са предмет на одитните проверки на 
Европейската сметна палата и на същите процедури за освобождаване от 
отговорност като Европейската комисия, с бюджетен контрол  и политически 
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контрол от страна на Европейския парламент.

Изменение 84
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Освобождаването от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета по 
отношение на финансовото участие на 
Съюза в съвместното предприятие
„Чисто небе 2“ е част от 
освобождаването от отговорност, 
което Европейският парламент
предоставя на Комисията по 
препоръка на Съвета и в съответствие с
процедурата, предвидена в член 319 от
Договора.

1. Освобождаването от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета по 
отношение на финансовото участие на 
Съюза в съвместното предприятие
„Чисто небе 2“  се предоставя от 
Европейският парламент по препоръка 
на Съвета  преди 15 май от годината 
n+2 и в съответствие с процедура,  
съпоставима с посочената в член 319 
от ДФЕС и членове 164 и 165 от 
Регламент (ЕС, Евратом) №966/2012 и 
предвидена от финансовите правила 
на съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“.

Or. en

Изменение 85
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 а. В случай на отказ за 
освобождаване от отговорност от 
страна на Европейския парламент, 
изпълнителният директор представя 
оставка на управителния съвет, 
който преценява в зависимост от 
обстоятелствата какво  
окончателно решение да бъде взето.
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Or. fr

Обосновка

За да бъде надеждна процедурата по освобождаване от отговорност, е важно 
отказът за освобождаване от отговорност да има последици, като решението 
относно съдбата на изпълнителния директор се предоставя на управителния съвет. 
Тази процедура не е освобождаване от длъжност, а само задължение 
изпълнителният  директор да подаде  оставка пред управителния съвет, който ще 
трябва да определи какви действия да предприеме.

Изменение 86
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 а. Членовете на персонала на 
съвместното предприятие, 
изпълнителният директор и 
членовете на управителния съвет 
разкриват на OLAF , незабавно и без 
да е възможно да бъдат подвеждани 
под отговорност за това разкриване, 
измамите, за които са узнали при 
упражняването на задълженията си 
или възложените задачи .    Ако  не 
изпълняват това задължение, те 
носят лична отговорност за 
последиците от измамите,  за които 
са узнали и не са разкрили на OLAF.

Or. fr

Обосновка

Борбата срещу измамите трябва да е приоритет на Съюза. Този механизъм за 
разкриване, функциониращ вече в поне една държава членка, е извънредно полезен 
инструмент за тази цел.

Изменение 87
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Членовете на управителния съвет, 
на ръководните  комитети, на 
научния комитет и изпълнителният 
директор правят обществено 
достояние и актуализират 
декларация за пълна професионална 
дейност, за финансови интереси и за 
конфликти на интереси.   
Декларациите се съдържа следната 
информация:
а) професията на лицето и 
членството му в съвети или 
комитети на частни дружества, 
неправителствени организации и 
асоциации;
б)  дялово участие в дружества или 
партньорства, когато съществуват 
потенциални последици в сферата на 
обществената политика или когато 
това участие дава на лицето 
значително влияние върху дейността;

Or. en

Изменение 88
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с принципите за 
прозрачност и недискриминация, 
посочени в членове 35, 60, параграф 1, 
и 128, параграф 1  от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 и член 16 от 
настоящия регламент, поканите за 
представяне на предложения, както и 
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поканите за изразяване на интерес, 
организирани от съвместното 
предприятие „Чисто небе2“, се 
публикуват на интернет портала за 
участниците в „Хоризонт 2020“.

Or. en

Обосновка

По време на тристранните преговори по „Хоризонт 2020“, институциите се 
споразумяха за насърчаване на по-голяма съгласуваност на възможностите на всички 
покани, 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 съвместните технологични инициативи на портала за 
участниците в „Хоризонт 2020“.     Всички се съгласиха да следват този подход.  
Настоящото изменение има за цел да превърне доброволно поемано задължение в 
правно изискване, като се гарантира така опростена и достъпна информация за 
кандидатите.

Изменение 89
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освобождаване от правилата за 
участие по отношение на 
допустимостта за финансиране за 
един отделен субект се прилага в 
изключителни случаи

Or. en

Обосновка

Съгласно настоящото предложение, само 30 % от бюджета ще се предоставя чрез 
открити и конкурентни покани, а останалата част  предварително ще се разпределя 
на членовете и партньорите на „Чисто небе“.   Ако средствата, предоставяни 
посредством покани, се отнасят до единични договори за единични дружества, това 
на практика се превръща в частна процедура за възлагане  на поръчки за членовете на 
„Чисто небе“ с публични средства.   Изключението за  съвместните европейски 
научни изследвания да се прилага само в извънредни случаи.
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Изменение 90
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Член 19 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Всички неусвоени бюджетни кредити
съгласно Регламент (ЕО) № 71/2008 се 
прехвърлят към съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“.

5. Само необходимите бюджетни 
кредити, нужни за покриване на 
административните разходи 
вследствие на поканите за 
представяне на предложения по 
съвместното предприятие „ИИЛ“ 
(„ИИЛ 1“), се прехвърлят към 
съвместното предприятие „Чисто небе 
2“ от неизползваните бюджетни 
кредити съгласно Регламент (EC) № 
71/2008.

Or. en

Изменение 91
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „асоцииран член“ означава правен 
субект, който е бил избран съгласно 
Регламент (ЕО) № 71/2008 и е приел 
настоящия устав чрез подписване на 
писмо за одобрение, като членството му 
се прекратява веднага след като 
приключат действията с негово участие, 
започнати по силата на Регламент (ЕО) 
№ 71/2008, и най-късно на 31 декември 
2017 г.;

a) „асоцииран член“ означава правен 
субект, който е бил избран съгласно 
Регламент (ЕО) № 71/2008 и е приел 
настоящия устав посредством 
разисквания на управляващата го  
инстанция, като членството му се 
прекратява веднага след като приключат 
действията с негово участие, започнати 
по силата на Регламент (ЕО) № 71/2008, 
и най-късно на 31 декември 2017 г.;

Or. fr
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Обосновка

За приемането на устав не е достатъчно обикновено писмо.

Изменение 92
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „основен партньор“ означава правен 
субект, участващ в ИТДС или ДПНВС 
или в хоризонтални дейности, който е 
бил избран след покана съгласно клауза 
4, параграф 2 и е приел настоящия устав
чрез подписване на писмо за 
одобрение;

б) „основен партньор“ означава правен 
субект, участващ в ИТДС или ДПНВС 
или в хоризонтални дейности, който е 
бил избран след покана съгласно клауза 
4, параграф 2 и е приел настоящия устав  
посредством разисквания на 
управляващата го  инстанция;

Or. fr

Обосновка

За приемането на устав не е достатъчно обикновено писмо.

Изменение 93
Йежи Бузек

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да насочи усилията си в рамките на 
ИТДС, ДПНВС и хоризонталните 
дейности към постигането на ключови 
резултати, които могат да спомогнат за 
изпълнението на целите, свързани с
околната среда и 
конкурентоспособността на Съюза;

в) да насочи усилията си в рамките на 
ИТДС, ДПНВС и хоризонталните 
дейности към постигането на ключови 
резултати, които могат да спомогнат за 
изпълнението на целите на Съюза, 
свързани с Бялата книга от 2011 г.;

Or. en
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Изменение 94
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) да стимулира участието на МСП в 
своите дейности в съответствие с целите 
на Седмата рамкова програма и на 
„Хоризонт 2020“;

и) да стимулира участието на МСП в 
своите дейности в съответствие с целите 
на Седмата рамкова програма и на 
„Хоризонт 2020“, и по-специално като 
отделя 20 % от вноската на ЕС за 
„Чисто небе 2“ на участващите 
МСП;

Or. en

Изменение 95
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) да стимулира участието на МСП в 
своите дейности в съответствие с целите 
на Седмата рамкова програма и на
„Хоризонт 2020“;

и) да гарантира участието на МСП в 
своите дейности в съответствие с целите 
на Седмата рамкова програма и на
„Хоризонт 2020“;

Or. en

Изменение 96
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение I – част 2 – буква к а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

кa) да поддържа връзка с широк кръг 
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заинтересовани страни, включително 
научноизследователски организации, 
университети и организациите на 
гражданското общество

Or. en

Изменение 97
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 –  точка 1– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) след приемане на настоящия устав 
посредством писмо за одобрение —
ръководителите и асоциираните 
членове, изброени в приложение II към 
настоящия регламент, както и основните 
партньори, избрани в съответствие с 
клауза 4, параграф 2.

б) след приемане на настоящия устав 
посредством разисквания на 
управляващата го  инстанция —
ръководителите и асоциираните 
членове, изброени в приложение II към 
настоящия регламент, както и основните 
партньори, избрани в съответствие с 
клауза 4, параграф 2.

Or. fr

Изменение 98
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 4 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки правен субект, установен в 
държава членка или в държава, която е 
асоциирана към рамковата програма
„Хоризонт 2020“, може да кандидатства 
да стане основен партньор на 
съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“, при условие че участва в 
посоченото в клауза 15 финансиране за 

1. Всеки правен субект, установен в 
държава членка или в държава, която е 
асоциирана към рамковата програма
„Хоризонт 2020“, може да кандидатства 
да стане ръководител, асоцииран член 
или  основен партньор на съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“, при 
условие че участва в посоченото в 
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постигане на целите на съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“, зададени в 
член 2 от настоящия регламент, и 
приеме устава на съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“.

клауза 15 финансиране за постигане на 
целите на съвместното предприятие
„Чисто небе 2“, зададени в член 2 от 
настоящия регламент, и приеме устава 
на съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“.

Or. en

Изменение 99
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 4 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Основните партньори на съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“ и 
съответните техни свързани 
предприятия се избират чрез открит и 
недискриминационен конкурс и 
подлежат на независима оценка.
Конкурсите се определят от 
необходимостта от ключови 
способности за изпълнението на 
програмата. Те се публикуват на 
уебсайта на „Чисто небе“ и се 
популяризират посредством групата на 
представителите на държавите и други 
канали с цел да се осигури възможно 
най-широко участие в тях.

2. Асоциираните членове, 
партньорите или основните партньори 
на съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“ се избират чрез открит и 
недискриминационен конкурс и 
подлежат на независима оценка.
Конкурсите се определят от 
необходимостта от ключови 
способности за изпълнението на 
програмата. Те се публикуват на 
уебсайта на „Чисто небе“ и се 
популяризират посредством групата на 
представителите на държавите и други 
канали с цел да се осигури възможно 
най-широко участие в тях. Критериите 
и резултатите от оценката се 
публикуват на уебсайта на „Чисто 
небе“.

Or. en

Изменение 100
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 4 – точка 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всеки член може да прекрати 
членството си в съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“.
Прекратяването влиза в сила шест 
месеца след изпращането на 
уведомление до другите членове и е 
необратимо. Считано оттогава, бившият 
член се освобождава от всички 
отговорности, различни от тези, които 
са одобрени или поети от съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“ преди 
прекратяването на членството.

3. Всеки член може да прекрати 
членството си в съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“.
Прекратяването влиза в сила шест 
месеца след изпращането на 
уведомление до другите членове и е 
необратимо. Считано оттогава, бившият 
член се освобождава от всички 
отговорности, различни от тези, които 
са одобрени или поети от съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“ преди 
прекратяването на членството. В случай 
на оттегляне се изготвя отчет 
между съответния член, който се 
оттегля, и съвместното предприятие 
„Чисто небе 2“, с цел уреждане на 
финансовите задължения. 

Or. fr

Изменение 101
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 4 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Членството в съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“ не може да 
се прехвърля на трета страна без 
предварителното съгласие на 
управителния съвет.

4. Членството в съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“ не може да 
се прехвърля на трета страна без 
предварителното съгласие на 
управителния съвет. Комисията, която 
разполага с право на възражение,  се 
уведомява за това съгласие.

Or. fr

Изменение 102
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Приложение І  –  част 6 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) трима представители на научния 
комитет

Or. en

Изменение 103
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съставът на управителния съвет 
осигурява значително 
представителство на МСП.

Or. en

Изменение 104
Антонио Канчан, Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 7 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Представителят на Комисията 
разполага с 50 % от правата на глас.
Гласът на Комисията е неделим. 
Всички останали представители 
разполагат с равен брой гласове. 
Представителите полагат всички 
усилия, за да постигнат консенсус. 
При липса на консенсус 
управителният съвет взима своите 
решения с мнозинство от най-малко 

1. Всеки отделен член на 
управителния съвет има един 
равностоен  глас.
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75 % от всички гласове, включително 
гласовете на тези, които не 
присъстват.

Управителният съвет взема решения 
с мнозинство от две трети от всички 
допустими гласове. Управителният 
съвет взема решения с мнозинство от 
две трети, когато решението не 
може да се вземе с консенсус. 
Допустимите гласове включват 
всички членове, дори тези, които не 
присъстват.
Комисията има право на вето.

Or. en

Обосновка

Правилата, прилагани за управителния съвет на „Чисто небе 1“, функционираха 
добре и осигуряваха ефективни решения на съвместното предприятие. Поради това  
следва да бъдат запазени.

Изменение 105
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 7 – точка 3 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управителният съвет приема свой 
процедурен правилник.

Управителният съвет приема свой 
процедурен правилник и го прави 
публично достояние.

Or. en

Изменение 106
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 8 – точка 2 – буква е)



AM\1011983BG.doc 47/68 PE524.725v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) назначава, освобождава от длъжност, 
удължава мандата, дава указания и 
контролира дейността на изпълнителния 
директор;

(Не се отнася до българския текст.)

Or. fr

Изменение 107
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение І  –  част 8 – точка 2 – буква у а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

уа) определя, въз основа на публична 
покана за участие в търг, 
независимият одитен орган, който 
ще бъде натоварен със задачата да 
представя становището, посочено в 
член 60, параграф 5 от Регламент 
(ЕС-ЕВРАТОМ) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета;

Or. fr

Изменение 108
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 9 – точка 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет назначава 
изпълнителния директор от списък на 
кандидати, предложени от Комисията, 
след открита и прозрачна процедура за 
подбор. При необходимост Комисията 
привлича представители на другите 
членове на съвместното предприятие

1. Управителният съвет назначава 
изпълнителния директор от списък на 
кандидати, предложени от Комисията, 
след открита и прозрачна процедура за 
подбор. При необходимост Комисията 
привлича представители на другите 
членове на съвместното предприятие
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„Чисто небе 2“ за участие в процедурата 
за подбор.

„Чисто небе 2“ за участие в процедурата 
за подбор. Европейският парламент 
разполага с право на възражение.

Or. fr

Изменение 109
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 9 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Изпълнителният директор може да 
бъде освободен от длъжност единствено 
с решение на управителния съвет, 
действащ по предложение на Комисията 
— при необходимост съвместно с 
частните членове.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. fr

Изменение 110
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение І  – част 10 – точка 4 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Изпълнителният директор изпълнява 
по-конкретно следните задачи по 
независим начин:

4. Управителният съвет изпълнява по-
конкретно следните задачи:

Or. fr

Изменение 111
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1  – част 10 – точка 4 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) представя на управителния съвет за 
одобрение годишния счетоводен 
отчет;

в) приема годишния счетоводен 
отчет и го представя на управителния 
съвет за одобрение;

Or. fr

Изменение 112
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение І – част 10 –точка 4 – буква х а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ха) организира публичната покана за 
участие в търг, въз основа на която 
управителният съвет определя 
независимия одитен орган, който ще 
бъде натоварен със задачата да 
представя становището, посочено в 
член 60, параграф 5 от Регламент 
(ЕС-ЕВРАТОМ) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета;

Or. fr

Изменение 113
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 10 –  точка 5– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) администрира конкурсите, 
предвидени в работния план, 
споразуменията и решенията, 
включително тяхното координиране;

б) администрира поканите за 
представяне на предложения, 
предвидени в работния план,
включително оценката от страна на 
група независими експерти, както и
споразуменията и решенията, 
включително тяхното координиране;
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Or. en

Изменение 114
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Приложение І – част 10 –точка 5 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) контролира система за 
информиране и насърчаване на 
широкото участие в  дейностите на 
съвместното предприятие, а именно 
поканите за представяне на 
предложения, включително връзка 
към системата на националните 
органи за контакт.

Or. en

Изменение 115
Йежи Бузек

Предложение за регламент
Приложение І – част 11 – точка 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва)  ДПНВС „Малки 
въздухоплавателни средства“,

Or. en

Изменение 116
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 11 –  точка 2– буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) представител на всеки основен 
партньор в ИТДС или ДПНВС;

б) представител на всеки основен 
партньор в ИТДС или ДПНВС. 
представители на ръководителите на 
други ИТДС или ДПНВС могат също 
да участват, ако решат да направят 
това;

Or. en

Обосновка

Всички ръководители на други ИТДС или ДПНВС трябва да могат  да участват във 
всеки ръководен комитет.

Изменение 117
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Приложение І – част 11 – част 2 – точка 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съставът му се стреми към 
равенство между половете съгласно 
член 16 от Регламент (ЕС) № .../2013 
[Рамковата програма 
„Хоризонт 2020“].

Or. en

Изменение 118
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 11 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки ръководен комитет приема свой 
процедурен правилник, основан на общ 

Всеки ръководен комитет приема свой 
процедурен правилник, основан на общ 
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модел за всички ръководни комитети. модел за всички ръководни комитети, и 
го прави обществено достояние.

Or. en

Изменение 119
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 13 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Научният комитет се състои от не 
повече от 12 членове. Той избира свой
председател измежду членовете си.

1. Научният комитет се състои от 28 
членове, по един от всяка държава 
членка, избрани за срок от две години, 
подлежащ на подновяване. Групата
избира председател измежду своите 
членове, за срок от една година, 
подлежащ на подновяване. Съставът 
му зачита принципа на равенство 
между половете съгласно член 16 от 
Рамковата програма 
„Хоризонт 2020“.

Or. ro

Изменение 120
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 13 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Членският състав осигурява 
балансирано представителство на 
световнопризнати експерти от 
академичните среди, промишлеността и 
регулаторните органи. Членовете на 
научния комитет като цяло трябва да 
притежават научната компетентност и 
експертния опит в съответната 
техническа област, които са необходими 

2. Членският състав осигурява 
балансирано представителство на 
световнопризнати експерти от 
академичните среди, промишлеността и 
регулаторните органи. Членовете на 
научния комитет като цяло трябва да 
притежават научната компетентност и 
експертния опит в съответната 
техническа област, които са необходими 
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за изготвяне на научнообосновани
препоръки към съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“.

за изготвяне на научнообосновани 
препоръки към съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“. Съставът 
му се стреми към равенство между 
половете съгласно член 16 от 
Регламент (ЕС) № .../2013 [Рамковата 
програма „Хоризонт 2020“].

Or. en

Изменение 121
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 13 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Членският състав осигурява 
балансирано представителство на
световнопризнати експерти от
академичните среди, промишлеността и 
регулаторните органи. Членовете на 
научния комитет като цяло трябва да 
притежават научната компетентност и 
експертния опит в съответната 
техническа област, които са необходими 
за изготвяне на научнообосновани 
препоръки към съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“.

2. Членският състав осигурява 
балансирано представителство на
световно признати експерти от 
академичните среди, гражданското 
общество, промишлеността и 
регулаторните органи. Членовете на 
научния комитет като цяло трябва да 
притежават научната компетентност и 
експертния опит в съответната 
техническа област, които са необходими 
за изготвяне на научнообосновани 
препоръки към съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“.

Or. en

Изменение 122
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 13 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Управителният съвет установява 3. Управителният съвет установява
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критериите и процедурата за подбор на 
състава на научния комитет и назначава 
неговите членове. Управителният 
съвет взема предвид потенциалните 
кандидати, предложени от групата на 
представителите на държавите.

критериите и процедурата за подбор на 
състава на научния комитет и назначава 
неговите членове сред потенциалните 
кандидати, предложени от групата на 
представителите на държавите.

Or. en

Изменение 123
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част 13 – точка 4 – буква -а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) предоставя становища относно 
стратегическите насоки и операции 
на съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“.

Or. en

Изменение 124
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 13 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Научният комитет заседава най-малко
веднъж годишно. Заседанията се 
свикват от неговия председател.

5. Научният комитет заседава най-малко
два пъти годишно. Заседанията се 
свикват от неговия председател.

Or. en

Изменение 125
Кристиан Елер
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Предложение за регламент
Приложение І  –  част 13 – точка 6 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Научният комитет получава 
редовно информация, по-специално 
относно участието в непреките 
дейности, които се финансират от 
съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“, относно резултатите от 
всяка покана за представяне на 
предложения и всяко изпълнение на 
проект, относно полезните 
взаимодействия с други програми на 
Съюза, относно изпълнението на 
бюджета за „Чисто небе 2“ и 
относно разпространението и 
използването на 
научноизследователските резултати.

Or. en

Изменение 126
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 13 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Научният комитет приема свой 
процедурен правилник. 

7. Научният комитет приема свой 
процедурен правилник и назначава 
трима представители в 
управителния съвет.

Or. en

Изменение 127
Тереса Риера Мадурей
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част 13 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Научният комитет приема свой 
процедурен правилник.

7. Научният комитет приема свой 
процедурен правилник и го прави 
обществено достояние.

Or. en

Изменение 128
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Приложение 1  – част 14 – точка 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) връзките с рамковата програма
„Хоризонт 2020“;

в) съответствието с рамковата 
програма „Хоризонт 2020“;

Or. en

Изменение 129
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Приложение І – част 14 –точка 3 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) доколко е препоръчително да се 
включи даден изследователски 
приоритет, обхванат от 
съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“, в редовните покани за 
представяне на предложения по 
Рамковата програма „Хоризонт 
2020“, за да се създадат нови 
взаимодействия с изследователски и 
иновационни дейности от 
стратегическо значение;
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Or. en

Изменение 130
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Приложение І – част 14 – точка 3 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) планиране и резултати от покани 
за предложения и за участие в търг

Or. en

Изменение 131
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 14 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Групата на представителите на 
държавите приема свой процедурен 
правилник.

6. Групата на представителите на 
държавите приема  свой процедурен 
правилник и го прави обществено 
достояние.

Or. en

Изменение 132
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 16 –  точка 1– буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) до 40 % от общия размер на 
финансирането от Съюза се 
разпределят за ръководителите и 

заличава се
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участващите техни свързани 
предприятия;

Or. en

Обосновка

Тъй като са публични средства на ЕС, всички оперативни средства се отпускат след 
отворена и конкурентна покана за представяне на предложения.   Не следва да има 
предварително разпределяне на средства за конкретни субекти.

Изменение 133
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 16 –  точка 1– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) до 30% от общия размер на 
финансирането от Съюза се 
разпределят за основните партньори 
и участващите техни свързани 
предприятия;

заличава се

Or. en

Обосновка

Тъй като са публични средства, всички оперативни средства се отпускат след 
отворена и конкурентна покана за представяне на предложения.   Не следва да има 
предварително разпределяне на средства за конкретни субекти.

Изменение 134
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1  – част 16 – точка 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) поне 30% от общия размер на 
финансирането от Съюза се предоставят 

в) 100% от общия размер на 
финансирането от Съюза се предоставят 
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посредством конкурси и конкурентни 
процедури въз основа на покани за 
представяне на предложения и подаване 
на оферти. Особено внимание се обръща 
на осигуряването на подходящо участие 
на МСП.

посредством конкурси и конкурентни 
процедури въз основа на покани за 
представяне на предложения и подаване 
на оферти. Особено внимание се обръща 
на осигуряването на подходящо участие 
на МСП.

Or. en

Обосновка

Тъй като са публични средства, всички оперативни средства се отпускат след 
отворена и конкурентна покана за представяне на предложения.   Не следва да има 
предварително разпределяне на средства за конкретни субекти.

Изменение 135
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І  –  част 16 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Дерогация от разпоредбите на 
член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) 
№.../2013 [„Правилата за участие в 
програмата „Хоризонт 2020“], 
разрешаваща един правен субект  да 
бъде получател на безвъзмездните 
средства, трябва да е изключение и да 
е надлежно обоснована.

Or. en

Обосновка

Ако всички покани за подаване на предложение позволяват един субект да получава 
средства, а не три, както е за програмата „Хоризонт 2020“, това на практика ще 
превърне програмата „Чисто небе“ в програма за обществени поръчки в 
авиационната промишленост, което не следва да бъде целта на използване на 
публични средства по „Хоризонт 2020“.
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Изменение 136
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение І – част 18 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако член на съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“ не 
изпълни задълженията си по 
отношение на своята договорена 
финансова вноска, изпълнителният 
директор го уведомява писмено за 
това и определя разумен срок, в който 
задължението да бъде изпълнено. Ако 
пропуските не бъдат отстранени в 
рамките на посочения срок, 
изпълнителният директор свиква 
заседание на управителния съвет, на 
което се решава дали членството на 
неизправния член трябва да бъде 
прекратено или трябва да бъдат 
предприети други мерки, докато той 
изпълни своите задължения. 
Управителният съвет може 
временно да отнеме правото на глас 
на всеки член, който не изпълнява 
своите задължения, на първо време  и 
след като е бил изслушан и му е 
предложена процедура за регулиране.

Or. fr

Изменение 137
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 20 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съвместното предприятие „Чисто
небе 2“ ежегодно представя на 
Комисията доклади в съответствие с 
член 60, параграф 5 от Регламент 

3. Съвместното предприятие „Чисто
небе 2“ ежегодно представя на 
Комисията и на бюджетните органи
доклади.
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(ЕС, Евратом) № 966/2012.

В рамките на два месеца след 
приключването на всяка финансова 
година изпълнителният директор 
представя на Сметната палата 
годишния финансов отчет и 
счетоводния баланс за предходната 
година.   Сметната палата може да 
извършва инспекции, включително 
проверки на място.

Or. en

Изменение 138
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 20 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Счетоводните отчети на съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“ се 
разглеждат от независим одитен орган,
както е предвидено в член 60, параграф 
5 от Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012.

4. Счетоводните отчети на съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“ се 
разглеждат от Сметната палата в 
рамките на процедурата по 
освобождаване от отговорност. При 
своята работа Сметната палата 
взема предвид констатациите на 
независимия одитен орган, който ще 
бъде натоварен със задачата да 
представя становището, посочено в 
член 60, параграф 5 от Регламент (ЕС-
ЕВРАТОМ) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета;

Or. fr

Изменение 139
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 20 – точка 4



PE524.725v01-00 62/68 AM\1011983BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Счетоводните отчети на съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“ се
разглеждат от независим одитен 
орган, както е предвидено в член 60, 
параграф 5 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012.

4. Счетоводните отчети на съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“ се
проверяват от  Сметната палата.

Or. en

Изменение 140
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 20 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Счетоводните отчети на съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“ се
разглеждат от независим одитен 
орган, както е предвидено в член 60, 
параграф 5 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012.

4. Счетоводните отчети на съвместното 
предприятие „Чисто небе 2“ се
проверяват от  Сметната палата в 
съответствие с член 287 от ДФЕС.

Or. en

Изменение 141
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Приложение І  –  част 20 – точка 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Сметната палата изготвя 
специален годишен доклад за 
съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“.

Or. en
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Изменение 142
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 20 – точка 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Счетоводните отчети на 
съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“ не подлежат на проверка от 
страна на Сметната палата.

заличава се

Or. en

Изменение 143
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 20 – точка 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Счетоводните отчети на 
съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“ не подлежат на проверка от 
страна на Сметната палата.

заличава се

Or. fr

Изменение 144
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 20 – точка 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Счетоводните отчети на 
съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“ не подлежат на проверка от 
страна на Сметната палата.

заличава се
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Or. en

Изменение 145
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 23 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“, неговите органи и персонал 
избягват всякакви конфликти на 
интереси при осъществяването на 
своите дейности.

1. Съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“, неговите органи и персонал 
избягват всякакви конфликти на 
интереси при осъществяването на 
своите дейности. По-специално, 
разкриването на интереси съгласно 
член 16, параграф 4а от настоящия 
регламент се прави обществено 
достояние.

Or. en

(Вж. изменението на член 16, параграф 4а нов)

Изменение 146
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 23 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управителният съвет може да приеме 
правила за предотвратяване и 
управление на конфликти на интереси, 
приложими по отношение на неговите 
членове, органи и персонал. В тези 
правила се предвиждат мерки за 
избягване на конфликт на интереси за 
представителите на членовете, 
участващи в управителния съвет.

2. Управителният съвет може да приеме 
правила за предотвратяване и 
управление на конфликти на интереси, 
приложими по отношение на неговите 
членове, органи и персонал. В тези 
правила се предвиждат мерки за 
избягване на конфликт на интереси за 
представителите на членовете, 
участващи в управителния съвет. По-
специално, разкриването на интереси 
съгласно член 16, параграф 4а от 
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настоящия регламент се прави 
обществено достояние.

Or. en

(Вж. изменението на член 16, параграф 4а нов)

Изменение 147
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 23 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управителният съвет може да 
приеме правила за предотвратяване и 
управление на конфликти на интереси, 
приложими по отношение на неговите 
членове, органи и персонал. В тези 
правила се предвиждат мерки за 
избягване на конфликт на интереси за 
представителите на членовете, 
участващи в управителния съвет.

2. Управителният съвет приема правила 
за предотвратяване и управление на 
конфликти на интереси, приложими по 
отношение на неговите членове, органи 
и персонал. В тези правила се 
предвиждат мерки за избягване на 
конфликт на интереси за 
представителите на членовете, 
участващи в управителния съвет.

Or. fr

Изменение 148
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 24 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“ прекратява дейността си в края 
на периода, определен в член 1 от 
настоящия регламент.

1. Съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“ прекратява дейността си в края 
на периода, определен в член 1 от 
настоящия регламент, или по-рано, ако 
целите на предприятието не се
изпълняват.

Or. en
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Изменение 149
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 24 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато съвместното предприятие
„Чисто небе 2“ е в ликвидация, неговите 
активи се използват за покриване на 
задълженията му и на разходите по 
неговата ликвидация. Всеки наличен 
излишък се разпределя между 
членовете, съществуващи към момента 
на ликвидацията, пропорционално на 
тяхната финансова вноска в 
съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“. Всички такива излишъци, 
предоставени на Съюза, се връщат в 
бюджета на Съюза.

4. Когато съвместното предприятие
„Чисто небе 2“ е в ликвидация, неговите 
активи се използват за покриване на 
задълженията му и на разходите по 
неговата ликвидация. Всеки наличен 
излишък се разпределя между 
членовете, съществуващи към момента 
на ликвидацията, пропорционално на 
тяхната финансова вноска в 
съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“. Всички такива излишъци, 
предоставени на Съюза, се връщат на 
специфичната програма  за 
изпълнение на рамковата програма 
„Хоризонт 2000“ в рамките на
бюджета на Съюза.

Or. fr

Изменение 150
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 3 – таблица – ред 11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Система за технологично оценяване 1 %
от горепосочените стойности за 
ИТДС/ДПНВС

Система за технологично оценяване 5 %
от горепосочените стойности за 
ИТДС/ДПНВС

Or. en

Изменение 151
Филип Ламбертс
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 3 – таблица – ред 12 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Хоризонтална дейност
„Екопроектиране“  2 % от 
горепосочените стойности за 
ИТДС/ДПНВС

Хоризонтална дейност
„Екопроектиране“  15 % от 
горепосочените стойности за 
ИТДС/ДПНВС

Or. en

Изменение 152
Йежи Бузек

Предложение за регламент
Приложение 3 – таблица

Текст, предложен от Комисията

100%

ДПНВС
Големи пътнически въздухоплавателни 
средства 

32%

Регионални въздухоплавателни средства 6%

Роторни въздухоплавателни средства 12%
ИТДС

Корпуси 19%
Двигатели 17%

Системи 14%
Хоризонтални дейности

Система за технологично оценяване 1% от горепосочените стойности за 
ИТДС/ДПНВС

Хоризонтална дейност 
„Екопроектиране“ 

2% от горепосочените стойности за 
ИТДС/ДПНВС 

Хоризонтална дейност „Малки 
въздухоплавателни средства“

3% от горепосочените стойности за 
ИТДС/ДПНВС
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Изменение

100%
ДПНВС

Големи пътнически въздухоплавателни 
средства 

32%

Регионални въздухоплавателни средства 6%
Роторни въздухоплавателни средства 12%

ИТДС
Корпуси 19%

Двигатели 17%
Системи 14%

Хоризонтални дейности
Система за технологично оценяване  1 % от горепосочените стойности за 

ИТДС/ДПНВС, с изключение на 
стойността за ДПНВС „Малки 
въздухоплавателни средства“

Хоризонтална дейност 
„Екопроектиране“ 

 2 % от горепосочените стойности за 
ИТДС/ДПНВС, с изключение на 
стойността за ДПНВС „Малки 
въздухоплавателни средства“,

Малки въздухоплавателни средства 5% от горепосочените стойности за 
ИТДС/ДПНВС

Or. en


