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Изменение 93
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Космическата инфраструктура и 
услугите, разработени от Съюза, 
следва да останат граждански 
системи под граждански контрол. 
Комисията следва да гарантира 
прозрачност във финансирането и по 
отношение на всяко сътрудничество 
между стратегиите за използване на 
космическото пространство за 
военни и граждански цели.

Or. en

Изменение 94
Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Предвид на нарастващото 
използване на спътниковата навигация в 
многобройни сфери е възможно 
прекъсването в предоставянето на 
услугите да доведе до значителни вреди 
за съвременното общество. Освен това, 
поради стратегическото си измерение 
системите за спътникова навигация 
представляват чувствителни 
инфраструктури, които могат да са 
обект на недобросъвестно използване.
Тези аспекти могат да засегнат 
сигурността на Съюза и неговите 
държави членки. По тази причина е 
целесъобразно да се вземат предвид

(8) Предвид на нарастващото 
използване на спътниковата навигация в 
многобройни сфери е възможно 
прекъсването в предоставянето на 
услугите да доведе до значителни вреди 
за съвременното общество. Освен това, 
поради стратегическото си измерение 
системите за спътникова навигация 
представляват чувствителни 
инфраструктури, които могат да са 
обект на недобросъвестно използване.
Тези аспекти могат да засегнат 
сигурността на Съюза и неговите 
държави членки. По тази причина е 
целесъобразно да се вземат предвид
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изискванията по отношение на 
сигурността при проектирането, 
изграждането и експлоатацията на 
инфраструктурите, създадени по 
програмите „Галилео“ и EGNOS.

най-строгите изисквания по 
отношение на сигурността при 
проектирането, изграждането и 
експлоатацията на инфраструктурите, 
създадени по програмите „Галилео“ и 
EGNOS.

Or. lv

Изменение 95
Vladimír Remek

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Програма EGNOS е във фаза на 
експлоатация от обявяването на 
отворената услуга и услугата за 
безопасност на човешкия живот по тази 
програма за оперативни — съответно 
през октомври 2009 г. и март 2011 г.

(10) Програма EGNOS е във фаза на 
експлоатация от обявяването на 
отворената услуга и услугата за 
безопасност на човешкия живот по тази 
програма за оперативни — съответно 
през октомври 2009 г. и март 2011 г.
Следва да се даде абсолютен 
приоритет на осигуряването на пълно 
географско покритие на държавите 
членки. Като втора стъпка би било 
подходящо да се разшири обхватът.

Or. en

Изменение 96
Fiona Hall

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) По принцип фазите на разгръщане и 
експлоатация на програма „Галилео“ и 
фазата на експлоатация на програма 
EGNOS следва изцяло да се финансират 
от Съюза. В съответствие обаче с 

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

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
от 25 юни 2002 г. относно Финансовия 
регламент, приложим за общия бюджет 
на Европейските общности, държавите 
членки следва да имат възможност да 
участват в програмите с допълнителни 
средства или непарични вноски въз 
основа на подходящи споразумения, за 
да се финансират допълнителните 
елементи към програмите, свързани със 
специфичните им цели. Третите 
държави и международните 
организации следва също да могат да 
допринасят за програмите.

Or. en

Изменение 97
Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

допринасят за програмите.

Or. en

Изменение 98
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За да се гарантира продължаването 
на програмите, е необходимо да се 
създаде подходяща финансова рамка, за 
да може Съюзът да продължи да ги 
финансира. Също така е целесъобразно 
да се посочи необходимата сума за 
периода от 1 януари 2014 г. до 31 
декември 2020 г. за финансиране на 
приключването на фазата на разгръщане 
на „Галилео“, както и за експлоатацията 
на системите.

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

Or. en

Изменение 99
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Целесъобразно е да се уточнят 
дейностите, за които съгласно 
настоящия регламент се отпускат 
бюджетните кредити на Съюза, 
разпределени за програмите за периода 
2014—2020 г. Тези кредити следва да се 
отпускат основно за дейностите във 
връзка с фазата на разгръщане на 
програма „Галилео“, включително 
управлението и наблюдението на тази 
фаза, и тези във връзка с експлоатацията 
на създадената по програма „Галилео“ 
система, включително свързаните с тази 
фаза предварителни или подготвителни 
дейности, и на система EGNOS. Те 
следва да се отпускат и за финансиране 
на определени други дейности, 
необходими за управлението и 
постигането на целите на програмите.

(16) Целесъобразно е да се уточнят 
дейностите, за които съгласно 
настоящия регламент се отпускат 
бюджетните кредити на Съюза, 
разпределени за програмите за периода 
2014—2020 г. Тези кредити следва да се 
отпускат основно за дейностите във 
връзка с фазата на разгръщане на 
програма „Галилео“, включително 
управлението и наблюдението на тази 
фаза, и тези във връзка с експлоатацията 
на създадената по програма „Галилео“ 
система, включително свързаните с тази 
фаза предварителни или подготвителни 
дейности, и на система EGNOS. Те 
следва да се отпускат и за финансиране 
на определени други дейности, 
необходими за управлението и 
постигането на целите на програмите.
Комисията следва да докладва на 
Европейския парламент и на Съвета 
по прозрачен начин относно 
годишните бюджетни кредити, 
предоставени за всяка дейност.

Or. en

Изменение 100
Vladimír Remek

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Също така е целесъобразно да се 
посочи, че бюджетните ресурси, 
предвидени с настоящия регламент, не 
покриват дейностите, финансирани със 
средствата, разпределени за Рамковата 
програма за научни изследвания и 

(18) Също така е целесъобразно да се 
посочи, че бюджетните ресурси, 
предвидени с настоящия регламент, не 
покриват дейностите, финансирани със 
средствата, разпределени за Рамковата 
програма за научни изследвания и 
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иновации — „Хоризонт 2020“, като 
например тези, които са свързани с 
развитието на създадени по системите 
приложения. Тези дейности ще дадат 
възможност да се оптимизира 
използването на услугите, предоставяни 
в рамките на програмите, да се осигури 
добра възвращаемост на инвестициите 
на Съюза от гледна точка на социалните 
и икономическите ползи и да се 
увеличат опитът и знанията, които имат 
предприятията от Съюза за 
технологията за спътникова навигация.

иновации — „Хоризонт 2020“, като 
например тези, които са свързани с 
развитието на създадени по системите 
приложения. Тези дейности ще дадат 
възможност да се оптимизира 
използването на услугите, предоставяни 
в рамките на програмите, да се осигури 
добра възвращаемост на инвестициите 
на Съюза от гледна точка на социалните 
и икономическите ползи и да се 
увеличат опитът и знанията, които имат 
предприятията от Съюза за 
технологията за спътникова навигация.
Поради това програмите следва да 
извличат ползи от подходящо 
финансиране за европейските ГНСС 
дейности от „Хоризонт 2020“, което 
следва да отива главно за развитието 
на приложенията, създадени по тези 
програми, с цел максимално 
увеличаване на социално-
икономически ползи от програмите и 
изследвания в областта на 
разработването на нови технологии 
(напр. атомни часовници), които да 
бъдат използвани при попълването на 
европейските програми за ГНСС 
(например „Галилео“ второ 
поколение), така че да се гарантира, 
че европейските програми за ГНСС 
предлагат постоянна добавена 
стойност в сравнение с подобни 
програми по целия свят.

Or. en

Изменение 101
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Също така е целесъобразно да се (18) Също така е целесъобразно да се 
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посочи, че бюджетните ресурси, 
предвидени с настоящия регламент, не 
покриват дейностите, финансирани със 
средствата, разпределени за Рамковата 
програма за научни изследвания и 
иновации — „Хоризонт 2020“, като 
например тези, които са свързани с 
развитието на създадени по системите 
приложения. Тези дейности ще дадат 
възможност да се оптимизира 
използването на услугите, предоставяни 
в рамките на програмите, да се осигури 
добра възвращаемост на инвестициите 
на Съюза от гледна точка на социалните 
и икономическите ползи и да се 
увеличат опитът и знанията, които имат 
предприятията от Съюза за 
технологията за спътникова навигация.

посочи, че бюджетните ресурси, 
предвидени с настоящия регламент, не 
покриват дейностите, финансирани със 
средствата, разпределени за Рамковата 
програма за научни изследвания и 
иновации — „Хоризонт 2020“, като 
например тези, които са свързани с 
развитието на създадени по системите 
приложения. Тези дейности ще дадат 
възможност да се оптимизира 
използването на услугите, предоставяни 
в рамките на програмите, да се осигури
развитието на космическите услуги 
надолу по веригата в услуга на 
гражданите, добра възвращаемост на 
инвестициите на Съюза от гледна точка 
на социалните и икономическите ползи 
и да се увеличат опитът и знанията, 
които имат предприятията от Съюза за 
технологията за спътникова навигация.

Or. en

Изменение 102
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(19) От друга страна, приходите от 
системите следва да се получават от 
Съюза, за да може той да се възползва 
от резултата от своите инвестиции. В 
тази връзка държавите членки следва 
да бъдат таксувани за използването 
на публично регулираната услуга 
(„PRS“) за целите на отбраната. 
Освен това във всеки договор, сключен 
с предприятия от частния сектор, следва
да се предвиди начин за разпределяне на 
приходите, когато тези предприятия 
са участвали с финансов принос в 
инвестициите, и този начин следва да 
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се основава на принципа, че загубите и 
печалбите следва да са 
пропорционални на инвестициите от 
страна на участниците от публичния 
и частния сектор.

Or. en

Обосновка

Според проучване на Европейската комисия отбраната и вътрешната сигурност ще 
бъдат секторите, в които несъмнено ще бъде използвано най-голямото количество 
приемници за PRS и че, с изключение на Обединеното кралство и Германия, всички 
държави членки планират приложения на PRS в сектора на националната си отбрана.
Тъй като отбраната не попада в компетентността на Европейския съюз, 
използването на „Галилео“ за целите на отбраната на държавите членки следва да 
бъде извършвано на цена, която следва да служи на Съюза за компенсиране на 
направените инвестиции.

Изменение 103
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(20) За да се избегнат превишаването на 
разходите и закъсненията, които 
засегнаха протичането на програмите 
през последните години, и съгласно 
указанията на Съвета и Парламента 
съответно в заключенията и 
резолюциите им от 31 март 2011 г. и 8 
юни 2011 г., и както е видно от 
съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, до Съвета, до 
Икономическия и социален комитет и 
до Комитета на регионите от 29 юни 
2011 г., озаглавено „Бюджет за 
стратегията „Европа 2020“, ще се 
увеличат усилията за контролиране на 
рисковете, които биха могли да доведат 
до допълнителни разходи. Рисковете 
при разгръщане и експлоатация са 
оценени на около 1,005 милиарда евро 
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(по текущи цени) и са включени във 
финансовия пакет на програмите. 
Ако за тези програми са необходими 
допълнителни финансови ресурси, те 
следва да не бъдат осигурявани за 
сметка на по-малки успешни 
проекти, които се финансират от 
общия бюджет на Европейския съюз. 
Всякакви допълнителни финансови 
ресурси, произтичащи от тези
рискове, следва да бъдат покривани 
от резерва между собствените 
ресурси и таваните на 
многогодишната финансова рамка.

Or. en

Изменение 104
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Европейската агенция за ГНСС е 
създадена с Регламент (ЕС) № 912/2010 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 22 септември 2010 г. за създаване на 
Европейската агенция за ГНСС, за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1321/2004 
на Съвета за създаване на структури за 
управление на европейските сателитни 
радионавигационни програми и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 
683/2008 на Европейския парламент и 
на Съвета, за да се постигнат целите на 
програмите „Галилео“ и EGNOS и за да 
се изпълняват определени задачи във 
връзка с протичането на програмите. Тя 
е агенция на Съюза, която в качеството 
на орган по смисъла на член 185 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
подлежи на задълженията, приложими 
към агенциите на Съюза. Целесъобразно 
е да й се възложат определени задачи 

(23) Европейската агенция за ГНСС е 
създадена с Регламент (ЕС) № 912/2010 
на Европейския парламент и на Съвета
от 22 септември 2010 г. за създаване на 
Европейската агенция за ГНСС, за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1321/2004 
на Съвета за създаване на структури за 
управление на европейските сателитни 
радионавигационни програми и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 
683/2008 на Европейския парламент и 
на Съвета, за да се постигнат целите на 
програмите „Галилео“ и EGNOS и за да 
се изпълняват определени задачи във 
връзка с протичането на програмите. Тя 
е агенция на Съюза, която в качеството 
на орган по смисъла на член 185 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
подлежи на задълженията, приложими 
към агенциите на Съюза. Целесъобразно 
е да й се възложат определени задачи 
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във връзка със сигурността на 
програмите, с евентуалното й 
определяне за компетентен орган за PRS 
и с приноса й за пазарната реализация 
на системите. Също така е 
целесъобразно тя да изпълнява задачите, 
които Комисията може да й възложи с 
едно или повече споразумения за 
делегиране на правомощия, обхващащи 
различни други специфични задачи във 
връзка с програмите, включващи задачи, 
свързани с фазите на експлоатация на 
системите и насърчаване на 
приложенията и услугите на пазара на 
спътниковата навигация. Тези 
споразумения за делегиране на 
правомощия следва по-конкретно да 
включват общите условия за управление 
на средствата, отпуснати на 
Европейската агенция за ГНСС, за да 
може като представител на Съюза 
Комисията да упражнява в пълна степен 
правомощията си за контрол.

във връзка със сигурността на 
програмите, с евентуалното й 
определяне за компетентен орган за PRS 
и с насърчаването и пазарната 
реализация на предлаганите услуги. Тя 
следва също така да установи тесни 
контакти с ползвателите и 
потенциалните ползватели на 
услугите, предлагани по програмите, и 
да събира информация относно 
техните изисквания и развитието на 
пазара на спътниковата навигация. В 
допълнение към това тя следва да 
подчертае областите, в които 
правилата биха могли да бъдат 
адаптирани или в които биха могли 
да бъдат въведени правила, за да се 
използват предимствата от ГНСС, и 
следва да изпълнява задачи за 
максимално увеличаване на социално-
икономическите ползи от 
програмите, включително чрез 
установяване на пътна карта за 
приемане според областта на 
приложение. Освен това също така е 
целесъобразно тя да изпълнява задачите, 
които Комисията може да й възложи с 
едно или повече споразумения за 
делегиране на правомощия, обхващащи 
различни други специфични задачи във 
връзка с програмите, включващи задачи, 
свързани с фазите на експлоатация на 
системите и насърчаване на 
приложенията и услугите на пазара на 
спътниковата навигация. Тези 
споразумения за делегиране на 
правомощия следва по-конкретно да 
включват общите условия за управление 
на средствата, отпуснати на 
Европейската агенция за ГНСС, за да 
може като представител на Съюза 
Комисията да упражнява в пълна степен 
правомощията си за контрол.

Or. en
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Изменение 105
Vladimír Remek

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Европейската агенция за ГНСС е 
създадена с Регламент (ЕС) № 912/2010 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 22 септември 2010 г. за създаване на 
Европейската агенция за ГНСС, за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1321/2004 
на Съвета за създаване на структури за 
управление на европейските сателитни 
радионавигационни програми и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 
683/2008 на Европейския парламент и 
на Съвета, за да се постигнат целите на 
програмите „Галилео“ и EGNOS и за да 
се изпълняват определени задачи във 
връзка с протичането на програмите. Тя 
е агенция на Съюза, която в качеството 
на орган по смисъла на член 185 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
подлежи на задълженията, приложими 
към агенциите на Съюза. Целесъобразно 
е да й се възложат определени задачи 
във връзка със сигурността на 
програмите, с евентуалното й 
определяне за компетентен орган за PRS 
и с приноса й за пазарната реализация 
на системите. Също така е 
целесъобразно тя да изпълнява задачите, 
които Комисията може да й възложи с 
едно или повече споразумения за 
делегиране на правомощия, обхващащи 
различни други специфични задачи във 
връзка с програмите, включващи задачи, 
свързани с фазите на експлоатация на 
системите и насърчаване на 
приложенията и услугите на пазара на 
спътниковата навигация. Тези 
споразумения за делегиране на 
правомощия следва по-конкретно да 
включват общите условия за управление 
на средствата, отпуснати на 

(23) Европейската агенция за ГНСС е 
създадена с Регламент (ЕС) № 912/2010 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 22 септември 2010 г. за създаване на 
Европейската агенция за ГНСС, за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1321/2004 
на Съвета за създаване на структури за 
управление на европейските сателитни 
радионавигационни програми и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 
683/2008 на Европейския парламент и 
на Съвета, за да се постигнат целите на 
програмите „Галилео“ и EGNOS и за да 
се изпълняват определени задачи във 
връзка с протичането на програмите. Тя 
е агенция на Съюза, която в качеството 
на орган по смисъла на член 185 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
подлежи на задълженията, приложими 
към агенциите на Съюза. Целесъобразно 
е да Й се възложат определени задачи 
във връзка със сигурността на 
програмите, с евентуалното Й 
определяне за компетентен орган за PRS 
и с приноса Й за пазарната реализация 
на системите. Също така е 
целесъобразно тя да изпълнява задачите, 
които Комисията може да Й възложи с 
едно или повече споразумения за 
делегиране на правомощия, обхващащи 
различни други специфични задачи във 
връзка с програмите, включващи задачи, 
свързани с фазите на експлоатация на 
системите и насърчаване на 
приложенията и услугите на пазара на 
спътниковата навигация. Тези 
споразумения за делегиране на 
правомощия следва по-конкретно да 
включват общите условия за управление 
на средствата, отпуснати на 
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Европейската агенция за ГНСС, за да 
може като представител на Съюза 
Комисията да упражнява в пълна степен 
правомощията си за контрол.

Европейската агенция за ГНСС, за да 
може като представител на Съюза 
Комисията да упражнява в пълна степен 
правомощията си за контрол. Следва да 
бъде установен подходящ преходен 
период, за да се гарантира успешното 
изпълнение на новата рамка за 
управление. Освен това следва да се 
предоставят достатъчно човешки 
ресурси на Европейската агенция за 
ГНСС по време на преходния период и 
след това.

Or. en

Изменение 106
Vladimír Remek

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 107
Vladimír Remek

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Тъй като по принцип програмите 
ще бъдат финансирани от Съюза, при 
възлагането на обществени поръчки в 
рамките на програмите следва да се 
съблюдават правилата на Съюза в 
областта на обществените поръчки и да 
се цели преди всичко да се оптимизират 
ресурсите, да се контролират разходите, 
да се намали рискът, да се повиши 
ефективността и да се намалят случаите 
на зависимост само от един доставчик.
Целесъобразно е да се осигури свободна 
и лоялна конкуренция по цялата верига 
на доставки, гарантираща равни 
възможности за участие в различните 
дейности на всички равнища, 
включително на новите стопански 
субекти и малките и средните 
предприятия (наричани по-нататък
„МСП“). Следва да се избягват 
възможните злоупотреби с 
господстващо положение или 
дългосрочната зависимост само от един 
доставчик. За да се намалят рисковете 
във връзка с програмата, за да се 
избегне зависимостта само от един 
доставчик и за да се гарантира по-добър 
цялостен контрол на програмата, 
разходите и графика, е важно да се 
използва повече от един източник на 
доставки, доколкото това е необходимо.
Европейската промишленост следва да 
има възможност да използва източници 
извън Съюза за определени елементи и 

(28) Тъй като по принцип програмите 
ще бъдат финансирани от Съюза, при 
възлагането на обществени поръчки в 
рамките на програмите следва да се 
съблюдават правилата на Съюза в 
областта на обществените поръчки и да 
се цели преди всичко да се оптимизират 
ресурсите, да се контролират разходите, 
да се намали рискът, да се повиши 
ефективността и да се намалят случаите 
на зависимост само от един доставчик.
Целесъобразно е да се осигури свободна 
и лоялна конкуренция по цялата верига 
на доставки, гарантираща равни 
възможности за участие в различните 
дейности на всички равнища, 
включително на новите стопански 
субекти и малките и средните 
предприятия (наричани по-нататък
„МСП“). Следва да се избягват 
възможните злоупотреби с 
господстващо положение или 
дългосрочната зависимост само от един 
доставчик. За да се намалят рисковете 
във връзка с програмата, за да се 
избегне зависимостта само от един 
доставчик и за да се гарантира по-добър 
цялостен контрол на програмата, 
разходите и графика, е важно да се 
използва повече от един източник на 
доставки, доколкото това е необходимо.
Европейската промишленост следва да 
има възможност да използва източници 
извън Съюза за определени елементи и 
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услуги при явни значителни предимства 
по отношение на качеството и 
разходите, като обаче се вземат предвид 
стратегическият характер на програмите 
и изискванията на Съюза в областта на 
сигурността и контрола върху износа.
Целесъобразно е да се оползотворят 
инвестициите, промишленият опит и 
компетентност, включително 
придобитите по време на фазите на 
дефиниране и на развитие и валидиране 
на програмите, като същевременно се 
гарантира, че правилата във връзка с 
принципа на конкуренция в областта на 
обществените поръчки няма да се 
нарушават.

услуги при явни значителни предимства 
по отношение на качеството и 
разходите, като обаче се вземат предвид 
стратегическият характер на програмите 
и изискванията на Съюза в областта на 
сигурността и контрола върху износа.
Целесъобразно е да се оползотворят 
инвестициите, промишленият опит и 
компетентност, включително 
придобитите по време на фазите на 
дефиниране и на развитие и валидиране 
на програмите, като същевременно се 
гарантира, че правилата във връзка с 
принципа на конкуренция в областта на 
обществените поръчки няма да се 
нарушават. Във всяка процедура за 
възлагане на обществени поръчки 
следва да бъдат включени точни 
критерии за оценка.

Or. en

Изменение 108
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Тъй като по принцип програмите 
ще бъдат финансирани от Съюза, при 
възлагането на обществени поръчки в 
рамките на програмите следва да се 
съблюдават правилата на Съюза в 
областта на обществените поръчки и да 
се цели преди всичко да се оптимизират 
ресурсите, да се контролират разходите, 
да се намали рискът, да се повиши 
ефективността и да се намалят случаите 
на зависимост само от един доставчик.
Целесъобразно е да се осигури свободна 
и лоялна конкуренция по цялата верига 
на доставки, гарантираща равни 
възможности за участие в различните 

(28) Тъй като по принцип програмите 
ще бъдат финансирани от Съюза, при 
възлагането на обществени поръчки в 
рамките на програмите следва да се 
съблюдават правилата на Съюза в 
областта на обществените поръчки и да 
се цели преди всичко да се оптимизират 
ресурсите, да се контролират разходите, 
да се намали рискът, да се повиши 
ефективността и да се намалят случаите 
на зависимост само от един доставчик.
Целесъобразно е да се осигури свободна 
и лоялна конкуренция по цялата верига 
на доставки, гарантираща равни 
възможности за участие в различните
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дейности на всички равнища, 
включително на новите стопански 
субекти и малките и средните 
предприятия (наричани по-нататък
„МСП“). Следва да се избягват 
възможните злоупотреби с 
господстващо положение или 
дългосрочната зависимост само от един 
доставчик. За да се намалят рисковете 
във връзка с програмата, за да се 
избегне зависимостта само от един 
доставчик и за да се гарантира по-добър 
цялостен контрол на програмата, 
разходите и графика, е важно да се 
използва повече от един източник на 
доставки, доколкото това е необходимо.
Европейската промишленост следва да 
има възможност да използва източници 
извън Съюза за определени елементи и 
услуги при явни значителни предимства 
по отношение на качеството и 
разходите, като обаче се вземат предвид 
стратегическият характер на програмите 
и изискванията на Съюза в областта на 
сигурността и контрола върху износа.
Целесъобразно е да се оползотворят 
инвестициите, промишленият опит и 
компетентност, включително 
придобитите по време на фазите на 
дефиниране и на развитие и валидиране 
на програмите, като същевременно се 
гарантира, че правилата във връзка с 
принципа на конкуренция в областта на 
обществените поръчки няма да се 
нарушават.

дейности на всички равнища, 
включително на новите стопански 
субекти и малките и средните 
предприятия (наричани по-нататък
„МСП“). Следва да се избягват 
възможните злоупотреби с 
господстващо положение или 
дългосрочната зависимост само от един 
доставчик. За да се намалят рисковете 
във връзка с програмата, за да се 
избегне зависимостта само от един 
доставчик и за да се гарантира по-добър 
цялостен контрол на програмата, 
разходите и графика, е важно да се 
използва повече от един източник на 
доставки, доколкото това е възможно.
Европейската промишленост следва да 
има възможност да използва източници 
извън Съюза за определени елементи и 
услуги при явни значителни предимства 
по отношение на качеството и 
разходите, като обаче се вземат предвид 
стратегическият характер на програмите 
и изискванията на Съюза в областта на 
сигурността и контрола върху износа.
Целесъобразно е да се оползотворят 
инвестициите, промишленият опит и 
компетентност, включително 
придобитите по време на фазите на 
дефиниране и на развитие и валидиране 
на програмите, като същевременно се 
гарантира, че правилата във връзка с 
принципа на конкуренция в областта на 
обществените поръчки няма да се 
нарушават.

Or. en

Изменение 109
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 31 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(31a) Тъй като услугите, предлагани 
по публично регулираната услуга, 
могат да играят важна роля в 
различни оръжейни системи, особено 
по отношение на навигацията и 
насочването, е важно Комисията, 
Съветът, Европейската служба за 
външна дейност и държавите членки 
да действат в съответствие с 
Договора за космическото 
пространство от 1967 г. Следва да 
бъдат положени по-големи усилия за 
преразглеждане на международната 
правна рамка или за сключване на нов 
договор, който да отчита 
технологичния напредък, отбелязан 
от 60-те години на миналия век 
насам, с оглед предотвратяване на 
надпреварата във въоръжаването в 
космическото пространство.

Or. en

Изменение 110
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Целесъобразно е да се осигури 
защитата на личните данни и личния 
живот в рамките на програмите.

(33) Съюзът се основава на 
зачитането на основните права, по-
специално членове 7 и 8 от Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз изрично признават основното 
право на неприкосновеност на личния 
живот и защита на личните данни. 
Целесъобразно е да се осигури защитата 
на личните данни и личния живот в 
рамките на програмите, по-специално 
по отношение на разработването и 
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използването на технология за 
проследяване.

Or. en

Изменение 111
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) За да се набележат необходимите
мерки за гарантиране на 
съгласуваността и оперативната 
съвместимост на системите с други 
системи за спътникова навигация и с 
конвенционални средства за навигация
и за да се обезпечи сигурността на 
системите и функционирането им, е 
целесъобразно да се делегира на 
Комисията правомощието да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз по отношение на тези 
две области на компетентност. От 
особено значение е Комисията да 
провежда съответните консултации по 
време на подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище.
При подготовката и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигурява едновременното и 
своевременното предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и 
Съвета.

(37) За да се набележат необходимите 
мерки за гарантиране на 
съгласуваността и оперативната 
съвместимост на системите с други 
системи за спътникова навигация и с 
конвенционални средства за навигация,
за да се обезпечи сигурността на 
системите и функционирането им и да 
се установи рамка за управлението на 
правата върху интелектуалната 
собственост, да се определят 
основните етапи за оценка на 
изпълнението на програмата, да се 
ограничат рисковете за програмата и 
да се приеме многогодишната 
работна програма, е целесъобразно да 
се делегира на Комисията 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
по отношение на тези две области на 
компетентност. От особено значение е 
Комисията да провежда съответните 
консултации по време на 
подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище.
При подготовката и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигурява едновременно, своевременно 
и подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
Съвета.
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Or. en

Изменение 112
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Съображение 37 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37a) Като се има предвид, че 
приблизително 5% от самолетите са 
снабдени с необходимото оборудване 
за използването на ГНСС, следва да се 
предостави подкрепа на превозвачите, 
за да им се помогне да направят 
необходимите инвестиции за 
правилното прилагане на системата.  

Or. pl

Изменение 113
Antonio Cancian

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Програмите „Галилео“ и EGNOS 
обхващат всички дейности, необходими 
както за дефиниране, развитие, 
валидиране, конструиране, 
експлоатация, обновяване и 
усъвършенстване на двете европейски 
системи за спътникова навигация, а 
именно системата, създадена по 
програма „Галилео“, и системата 
EGNOS, така и всички дейности за 
обезпечаване на сигурността им.

1. Програмите „Галилео“ и EGNOS 
обхващат разработването на 
приложения и всички дейности, 
необходими както за дефиниране, 
развитие, валидиране, конструиране, 
експлоатация, обновяване и 
усъвършенстване на двете европейски 
системи за спътникова навигация, а 
именно системата, създадена по 
програма „Галилео“, и системата 
EGNOS, така и всички дейности за 
обезпечаване на сигурността им.

Or. en
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Изменение 114
Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Система EGNOS представлява 
инфраструктура, която контролира и 
коригира сигналите, излъчвани от 
съществуващите глобални 
навигационни спътникови системи. Тя 
се състои от наземни станции и няколко 
транспондера, инсталирани на 
геостационарни спътници.

3. Система EGNOS представлява 
инфраструктура, която контролира и 
коригира сигналите, излъчвани от 
съществуващите глобални 
навигационни спътникови системи, 
както и тези от отворените услуги, 
предоставяни от системата, 
създадена по програма „Галилео“, 
когато бъдат на разположение. Тя се 
състои от наземни станции и няколко 
транспондера, инсталирани на 
геостационарни спътници.

Or. en

Изменение 115
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) предлагане на публично регулирана 
услуга (наричана „PRS“), запазена за 
оправомощени от правителствата 
потребители, за приложения с 
чувствително съдържание, които 
изискват висока степен на 
непрекъснатост на услугата. При 
публично регулираната услуга се 
използват силни и шифровани сигнали;

г) предлагане на публично регулирана 
услуга (наричана „PRS“), запазена за 
оправомощени от правителствата 
потребители, за приложения с 
чувствително съдържание, които 
изискват висока степен на 
непрекъснатост на услугата. при 
публично регулираната услуга се 
използват силни и шифровани сигнали;
Всяко използване на тази услуга от 
страна на държавите членки за 
целите и приложенията на 
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отбраната е предмет на финансово 
участие;

Or. en

Изменение 116
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Също така специфична цел на програма 
EGNOS е географското покритие на 
тези услуги да обхване цялата територия 
на Съюза и като се отчитат 
ограниченията от техническо естество и 
въз основа на международни 
споразумения — територията на други 
региони по света, по-специално на трети 
държави, които участват в инициативата 
за Единно европейско небе.

Също така специфична цел на програма 
EGNOS е географското покритие на 
тези услуги да обхване цялата територия 
на Съюза възможно най-бързо и като се 
отчитат ограниченията от техническо 
естество и въз основа на международни 
споразумения — територията на други 
региони по света, по-специално на трети 
държави, които участват в инициативата 
за Единно европейско небе.

Or. en

Изменение 117
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се определят 
правилата за изграждане и експлоатация 
на системите в рамките на европейските 
програми за спътникова навигация, по-
конкретно правилата, които се отнасят 
до управлението и финансовото участие 
на Съюза.

С настоящия регламент се определят 
правилата за изграждане и експлоатация 
на системите в рамките на европейските 
програми за спътникова навигация на 
цялата територия на ЕС, по-
конкретно правилата, които се отнасят 
до управлението и финансовото участие 
на Съюза.

Or. ro
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Изменение 118
Antonio Cancian

Предложение за регламент
Член 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) фаза на експлоатация, която обхваща 
управлението на инфраструктурата, 
поддръжката, непрекъснатото 
усъвършенстване, обновяването и 
защитата на системата, дейностите по 
сертификация и стандартизация, 
свързани с програмата, предоставянето 
и пазарната реализация на услугите и 
всички други дейности, необходими за 
развитието на системата и нормалното 
протичане на програмата. Целта е тази 
фаза да започне постепенно между 2014 
и 2015 г. с предоставянето на първите 
услуги.

г) фаза на експлоатация, която обхваща 
управлението на инфраструктурата, 
поддръжката, непрекъснатото 
усъвършенстване, обновяването и 
защитата на системата, дейностите по 
сертификация и стандартизация, 
свързани с програмата, предоставянето 
и пазарната реализация на услугите, 
разработването на приложения и 
всички други дейности, необходими за 
развитието на системата и нормалното 
протичане на програмата. Целта е тази 
фаза да започне постепенно между 2014 
и 2015 г. с предоставянето на първите 
услуги.

Or. en

Изменение 119
Vladimír Remek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В периода 2014–2020 г., както и след 
него, следните показатели и цели се 
използват, inter alia, за определяне 
степента на постигане на 
конкретните цели на програмата 
„Галилео“:
a) общ брой на оперативните 
спътници: 18 спътника до 2015 г., 30 
— до 2019 г.;
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б) наземни резервни спътници за 
поддръжка: 2 до 2019 г.;
в) версия на разгърнатата наземна 
инфраструктура: версия 2 до 2015 г.;
г) брой на предоставяните услуги: 3 
начални услуги до 2015 г., 5 услуги —
до 2020 г.

Or. en

Обосновка

В интервала 2014–2020 г. ще трябва да бъдат подготвени някои елементи от 
бъдещото развитие на глобалната навигационна спътникова система, която ще бъде 
въведена в периода 2020–2027 г. Важно е да се припомни, че подготвянето на плавен 
преход през 2020 г. е цел и на регламента за ГНСС за периода 2012–2020 г.

Изменение 120
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Експлоатацията на система EGNOS 
обхваща основно управлението на 
инфраструктурата, поддръжката, 
непрекъснатото усъвършенстване, 
обновяването и защитата на системата, 
дейностите по акредитация, 
сертификация и стандартизация, 
свързани с програмата, всички елементи 
с оглед на надеждността на системата и 
експлоатацията й и предоставянето и 
пазарната реализация на услугите.

Експлоатацията на система EGNOS 
обхваща основно управлението на 
инфраструктурата, поддръжката, 
непрекъснатото усъвършенстване, 
обновяването и защитата на системата, 
дейностите по акредитация, 
сертификация и стандартизация, 
свързани с програмата, всички елементи 
с оглед на надеждността на системата и 
експлоатацията ѝ и предоставянето и 
пазарната реализация на услугите и, при 
наличие на бюджетни средства, 
приложенията и услугите, развивани 
въз основа на тези услуги, дейностите 
по разработване и разгръщане във 
връзка с еволюцията и бъдещите 
поколения на системата, 
включително дейности по възлагане 
на обществени поръчки, както и 
разширяване на географския обхват 
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на услугите в съответствие с член 1, 
параграф 5.

Or. en

Изменение 121
Vladimír Remek

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следните показатели и цели се 
използват, inter alia, за определяне 
степента на постигане на 
конкретните цели на програмата 
EGNOS:
a) брой промени в услугите, 
представени на органите за 
сертификация: 3 за периода 2014–2020 
г.;
б) брой летища, които използват 
услугата за безопасност на човешкия 
живот.

Or. en

Обосновка

На 2 март 2011 г. Европейската комисия стартира услугата по програма EGNOS за 
безопасност на човешкия живот (SoL) за авиацията. Системата позволява точни 
подходи и прави въздухоплаването по-сигурно. Тя също спомага за намаляването на 
закъсненията, отклоненията и отмяната на полети. Услугата SoL по програма 
EGNOS също позволява на летищата да увеличат своя капацитет и да ограничат 
оперативните си разходи. На последно място, тя допринася за намаляване на 
емисиите от въглероден диоксид в този сектор. Тези критерии са необходими за 
оценяване степента на постигане на целите на програма EGNOS.

Изменение 122
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доколкото е възможно, системите, 
мрежите и услугите, произтичащи от 
програмите „Галилео“ и EGNOS, са 
съгласувани и оперативно съвместими с 
други системи за спътникова навигация 
и с конвенционални средства за 
навигация.

2. Системите, мрежите и услугите, 
произтичащи от програмите „Галилео“ 
и EGNOS, са съгласувани и оперативно 
съвместими с други системи за 
спътникова навигация и с 
конвенционални средства за навигация.

Or. en

Изменение 123
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се стреми да изясни 
всички нерешени проблеми, свързани 
със съвместимостта или 
смущенията, с трети държави до 1 
януари 2015 г.

Or. en

Изменение 124
Christine De Veyrac

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дейностите, свързани с
експлоатацията на създадената по
програма „Галилео“ система, 
включително предшестващите или 
подготвителните дейности с оглед на 

б) дейностите, свързани с наземния 
сегмент и предоставянето на услуги 
на програма „Галилео“, включително, 
но не само, разработване на 
капацитет за управление, 
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тази фаза; препрофилиране на услугата за 
безопасност на човешкия живот и 
търговската услуга, разгръщане и 
използване на сайт хостинг, 
използване на станции, разгръщане и 
използване на центрове с обслужващи 
съоръжения (включително център по 
изпълнението, геодезия и времева 
информация), обслужващ център, 
поддържане на сайта, специализиран 
персонал, поддържане на космическия 
сегмент, експлоатация на 
телекомуникационната мрежа и 
поддържане на системата;
дейностите за максимално 
увеличаване на социално-
икономическите ползи от 
програмата;

Or. fr

Обосновка

Изменението на докладчика заслужава подкрепа, но би било за предпочитане да не се 
определя специфична граница в законодателен акт на броя спътници, които трябва да 
бъдат разгърнати.

Изменение 125
Vladimír Remek

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) дейности за улесняване 
въвеждането на двете системи, по-
специално междусекторна 
експлоатация и взаимодействие с 
некосмически сектори.

Or. en
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Изменение 126
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) научните изследвания и 
развойната дейност по отношение на 
приложенията на ГНСС за 
насърчаване на разработването на 
приложения, основаващи се на 
EGNOS и „Галилео“;

Or. ro

Изменение 127
Vladimír Remek

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информационните и 
комуникационните дейности, 
включително институционалната 
комуникация за политическите 
приоритети на Съюза, доколкото те 
имат пряка връзка с целите на 
настоящия регламент;

б) информационните и 
комуникационните дейности, 
включително институционалната 
комуникация за политическите 
приоритети на Съюза, доколкото те 
имат пряка връзка с целите на 
настоящия регламент и по-специално 
дейностите по насърчаване и 
повишаване на осведомеността, 
насочени към установяването на 
взаимодействие със съответни други 
политики на Съюза;

Or. en

Изменение 128
Maria Da Graça Carvalho
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Предложение за регламент
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 129
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro

Изменение 130
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да отпускат 2. Държавите членки могат да отпускат 



PE492.596v01-00 30/64 AM\906180BG.doc

BG

допълнителни средства за програма 
„Галилео“. Приходите от тези средства 
представляват целеви приходи в 
съответствие с член 18, параграф 2 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002. 
В съответствие с принципа на 
прозрачно управление Комисията 
съобщава на комитета, посочен в член 
35, параграф 1 от настоящия 
регламент, за последиците за програма 
„Галилео“, произтичащи от прилагането 
на настоящия параграф.

допълнителни средства за програма 
„Галилео“. Приходите от тези средства 
представляват целеви приходи в 
съответствие с член 18, параграф 2 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002. 
В съответствие с принципа на 
прозрачно управление Комисията 
съобщава на бюджетния орган за 
последиците за програма „Галилео“, 
произтичащи от прилагането на 
настоящия параграф.

Or. en

Изменение 131
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да отпускат 
допълнителни средства за програма 
„Галилео“. Приходите от тези средства 
представляват целеви приходи в 
съответствие с член 18, параграф 2 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002. 
В съответствие с принципа на 
прозрачно управление Комисията 
съобщава на комитета, посочен в член 
35, параграф 1 от настоящия регламент, 
за последиците за програма „Галилео“, 
произтичащи от прилагането на 
настоящия параграф.

2. Държавите членки могат да отпускат 
допълнителни средства за програма 
„Галилео“. Приходите от тези средства 
представляват целеви приходи в 
съответствие с член 18, параграф 2 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002. 
В съответствие с принципа на 
прозрачно управление Комисията 
съобщава на Европейския парламент, 
Съвета и комитета, посочен в член 35, 
параграф 1 от настоящия регламент, за 
последиците за програмата „Галилео“, 
произтичащи от прилагането на 
настоящия параграф.

Or. en

Изменение 132
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE



AM\906180BG.doc 31/64 PE492.596v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да отпускат 
допълнителни средства за програма 
EGNOS. Приходите от тези средства 
представляват целеви приходи в 
съответствие с член 18, параграф 2 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002. 
В съответствие с принципа на 
прозрачно управление Комисията 
съобщава на комитета, посочен в член 
35, параграф 1 от настоящия регламент, 
за последиците за програма EGNOS, 
произтичащи от прилагането на 
настоящия параграф.

2. Държавите членки могат да отпускат 
допълнителни средства за програма 
EGNOS. Приходите от тези средства 
представляват целеви приходи в 
съответствие с член 18, параграф 2 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002. 
В съответствие с принципа на 
прозрачно управление Комисията 
съобщава на Европейския парламент, 
Съвета и комитета, посочен в член 35, 
параграф 1 от настоящия регламент, за 
последиците за програмата EGNOS, 
произтичащи от прилагането на 
настоящия параграф.

Or. en

Изменение 133
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата, разпределени за всяка 
фаза на програмите, се определят 
предварително, в т.ч. и средствата, 
които формират резерва за 
непредвидени разходи.

Or. en

Изменение 134
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейската комисия може да 
преразпределя бюджетни кредити, 
заделени за покриване на рискове при 
разгръщане и експлоатация (повреди 
на сателити, рискове при 
изстрелване, закъснения, 
непредвидени събития, свързани с 
експлоатацията), които не се 
използват за тази цел, с оглед 
покриване на разработването на 
приложения.

Or. de

Изменение 135
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейската комисия може да 
прехвърля средства от една 
категория разходи към друга, както е 
определено в член 7, параграф 1, букви 
а)–в), като таванът е 25 % от 
сумата, посочена в параграф 1. Ако 
това преразпределение на средства 
касае сума, надвишаваща 25% от 
сумата, посочена в параграф 1, 
Комисията приема акт за изпълнение. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 35, 
параграф 2.

Or. de

Обосновка

При непредвидени обстоятелства, като например повреди на сателити или 
закъснения при изстрелване, е необходима висока степен на гъвкавост, за да се 
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реагира адекватно на тези инциденти и да се разполага с допълнително финансиране.

Изменение 136
Silvia-Adriana Ţicău

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Сумата, посочена в параграф 1, се 
разпределя както следва:
a) за дейностите, посочени в член 7, 
параграф 1, букви а) и б), Х млн. EUR 
по текущи цени;
б) за дейностите, посочени в член 7, 
параграф 1, буква в), Y млн. EUR по 
текущи цени;
в) за резерва за непредвидени разходи, 
Z млн. EUR по текущи цени;
Комисията може да преразпределя 
бюджетни кредити, заделени за 
покриване на рискове при разгръщане 
и експлоатация (повреди на 
сателити, рискове при изстрелване, 
закъснения, непредвидени събития, 
свързани с експлоатацията), които не 
се използват за тази цел, с оглед 
покриване на дейности за максимално 
увеличаване на социалните и 
икономическите ползи от 
програмите.

Or. en

Изменение 137
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 а – уводна част (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Сумата, посочена в параграф 1, се 
разпределя както следва1:
__________________
1Разбивката се основава на цифрата, 
посочена в член 10, параграф 1 от 
предложението на Комисията (т.е. 
7897 млн. EUR). Ако тази цифра бъде 
променена по време на преговорите 
относно многогодишната финансова 
рамка, ще бъде необходимо да се 
преразгледат дейностите по 
програмите и по-конкретно 
относителното разпределение на 
бюджетните ресурси. 

Or. en

Изменение 138
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Комисията може да преразпределя 
средства от една категория разходи 
към друга, както е определено в 
параграф 1а, букви а), б) и в), като 
таванът е 10 % от сумата, посочена в 
параграф 1. Когато това 
преразпределение касае сума, 
надвишаваща 10 % от сумата, 
посочена в параграф 1, Комисията се 
консултира с комитета, посочен в 
член 35, параграф 1, в съответствие с 
процедурата по консултиране, 
посочена в член 35, параграф 2.

Or. en
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Изменение 139
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Комисията уведомява Европейския 
парламент и Съвета за всяко 
преразпределение, както е посочено в 
параграфи 1а и 1б.

Or. en

Изменение 140
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията управлява 
финансовите ресурси, посочени в 
параграф 1 от настоящия член, по 
прозрачен и ефективен от гледна 
точка на разходите начин. 
Комисията ежегодно докладва на 
Европейския парламент и Съвета 
относно прилаганата стратегия за 
управление на разходите.

Or. en

Изменение 141
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Приходите от използването от 
страна на държавите членки на 
публично регулираната услуга за 
целите и приложенията на 
отбраната се получават от Съюза, 
превеждат се на бюджета на Съюза и 
се разпределят за програмите.

Or. en

Изменение 142
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 143
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. В договорите, сключени с 
предприятия от частния сектор, може да 
се предвиди механизъм за 
разпределение на приходите, който е 
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пропорционален на направените 
инвестиции от страна на публичния 
и частния сектор. 

Or. en

Изменение 144
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията отговаря за протичането 
на програмите. Тя управлява средствата, 
които са разпределени за програмите 
съгласно настоящия регламент, и следи 
за изпълнението на всички дейности по 
програмите.

1. Комисията отговаря за протичането 
на програмите. Тя управлява средствата, 
които са разпределени за програмите 
съгласно настоящия регламент, и следи 
за своевременното изпълнение на 
всички дейности по програмите.

Or. en

Изменение 145
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) създаване на подходящите механизми 
и предприемане на структурните мерки 
за установяване, контролиране, 
смекчаване и наблюдение на рисковете 
във връзка с програмите, по-специално
по отношение на разходите и графика;

б) създаване на подходящите механизми 
и предприемане на структурните мерки 
за установяване, контролиране, 
смекчаване и наблюдение на рисковете 
във връзка с програмите, по-специално 
по отношение на разходите и графика, 
за да се гарантира, че програмите се 
изпълняват в рамките на 
установения срок и бюджет;

Or. en
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Изменение 146
Vladimír Remek

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) с оглед насърчаване на 
прилагането и експлоатацията на 
европейските системи на ГНСС, 
включително като стимул за други 
субекти, оценяване на възможността 
да се гарантира използването на 
услугите на европейската ГНСС при 
възлагане на обществени поръчки за 
съответните услуги и участие в 
широкомащабни инициативи и 
кампании. 

Or. en

Изменение 147
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – алинея 1 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) определяне на целите за 
еволюцията на системите „Галилео“ 
и EGNOS.

Or. en

Изменение 148
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези актове за изпълнение се приемат 
съгласно процедурата по разглеждане, 
посочена в член 35, параграф 3.

Мерките, необходими във връзка с 
буква а), се приемат съгласно 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 35, параграф 3.

Мерките, необходими във връзка с 
букви б) и в), се приемат чрез 
делегирани актове в съответствие с 
член 34.

Or. en

Изменение 149
Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията използва основани на 
най-добрите практики системи и 
техники за управление на проекти, за 
да наблюдава изпълнението на 
програмите.

Or. en

Изменение 150
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията използва основани на 
най-добрите практики системи и 
техники за управление на проекти, за 
да наблюдава изпълнението на 
програмите.
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Or. en

Изменение 151
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 б. Комисията ежегодно представя 
пред Европейския парламент и 
комитета, посочен в член 35, 
параграф 1, доклад от независим 
оценител относно качеството на 
системите и техниките за 
управление на програмите на 
Комисията.

Or. en

Изменение 152
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Системите и функционирането им 
са сигурни.

1. Комисията гарантира, че 
системите и функционирането им са 
сигурни.

Or. ro

Изменение 153
Henri Weber

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква а) – подточка i)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) най-късно до 30 юни 2016 г. 
акредитацията в областта на 
сигурността в съответствие с глава ІІІ на 
Регламент (ЕС) № 912/2010; за тази цел 
тя въвежда процедури за сигурност, 
следи за прилагането им и извършва 
одити по отношение на сигурността на 
системата,

i) най-късно до 1 януари 2014 г.
акредитацията в областта на 
сигурността в съответствие с глава ІІІ на 
Регламент (ЕС) № 912/2010; за тази цел 
тя въвежда процедури за сигурност, 
следи за прилагането им и извършва 
одити по отношение на сигурността на 
системата. В рамките на управлението 
на програмите за европейска ГНСС 
трябва да има ясно разграничение 
между дейностите по акредитация 
на сигурността на системите и 
задълженията на Европейската 
агенция за ГНСС.  Съответно 
необходимите мерки се въвеждат от 
1 януари 2014 г., по-специално, за да се 
гарантира поддържането на ясно 
функционално и структурно 
разделение между тези дейности и 
дейностите на Европейската агенция 
за ГНСС. Освен това председателят 
на Комитета за акредитация на 
сигурността действа като 
единственото лице за контакт по 
въпроси, свързани с дейностите по 
акредитация на сигурността, и 
особено по отношение на докладите 
му до Европейския парламент и 
Съвета за напредъка в акредитацията 
на сигурността. 

Or. fr

Изменение 154
Antonio Cancian

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в рамките на експлоатацията на 
системите тя допринася за пазарната 

в) тя извършва пазарната реализация на 
услугите, включително като извършва 
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реализация на услугите, включително 
като извършва необходимия анализ на 
пазара;

необходимия анализ на пазара;

Or. en

Изменение 155
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в рамките на експлоатацията на 
системите тя допринася за пазарната 
реализация на услугите, включително 
като извършва необходимия анализ на 
пазара;

в) в рамките на експлоатацията на 
системите тя допринася за пазарната 
реализация на услугите, включително 
като извършва необходимия анализ на 
пазара, и гарантира максимално 
увеличаване на социалните и 
икономическите ползи;

Or. en

Изменение 156
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) гарантира максималното 
увеличаване на социалните и 
икономическите ползи от 
програмите, включително чрез:
i) изготвяне и управление на план, 
основан на приоритетите на 
различните пазари на приложения, 
като се установява пътна карта за 
приемане според областта на 
приложение;
ii) идентифициране на областите, в 
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които използването на ГНСС би 
могло да осигури социални и 
икономически ползи, и представяне 
пред Комисията на насоки за 
регулаторни мерки, които биха могли 
да бъдат въведени или адаптирани на 
равнището на Съюза с цел 
оползотворяване на тези ползи;
iii) изготвяне на пътна карта за 
стандартизация и сертификация, 
когато това е в интерес на Съюза, и 
прилагането й в сътрудничество с 
организациите по стандартизация и 
нотифицираните органи;
iv) управление на отделените 
средства за научноизследователска и 
развойна дейност по европейската 
ГНСС, които целят разработването 
и използването на приложения и 
услуги за пазара на сателитната 
навигация, като се обръща особено 
внимание на МСП, в т.ч. ресурсите, 
предоставени за тази цел по 
„Хоризонт 2020“;
v) извършване на дейности, които 
целят приемането на приложенията 
на европейската ГНСС по цялата 
територия на Съюза, 
идентифициране и свързване на 
европейските центрове за върхови 
постижения, специализирани в 
конкретни сектори на приложенията 
и услугите на европейската ГНСС, 
управление на мрежата от центрове 
и използване на експертния опит на 
публичните органи, университетите, 
изследователските центрове, 
потребителските общности и 
промишлеността, като се обръща 
особено внимание на МСП.

Or. en
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Изменение 157
Vladimír Remek

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) гарантира максималното 
увеличаване на социалните и 
икономическите ползи от 
програмите чрез:
i) осъществяване на контакти и 
поддържане на постоянен диалог с 
компетентните генерални дирекции 
на Комисията и агенции на Съюза с 
цел да се осигури взаимодействие при 
експлоатацията на EGNOS/Галилео в 
контекста на съответните 
политики на Съюза, като например 
политиките в областта на морското 
дело, транспорта, енергетиката, 
гражданската защита и др.; 
ii) изготвяне и прилагане на мерки, 
които са подходящи за стимулиране 
на разработването на приложения 
във всички сектори на 
промишлеността (междусекторно 
обогатяване), по-специално за 
употреби в некосмически сектори, и 
които следователно са подходящи за 
ускоряване на развитието на пазара 
надолу по веригата на европейско 
равнище;
iii) осигуряване на взаимодействие със 
съответните политики и 
инициативи на Съюза, включително 
чрез сключване на споразумения, с 
които компетентните организации 
на Съюза се ангажират да разгледат 
възможността за използване на 
технологиите на ГНСС;

Or. en
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Изменение 158
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) тя изпълнява и други специфични 
задачи във връзка с програмите, които 
Комисията може да й възложи чрез 
споразумение за делегиране на 
правомощия, прието въз основа на 
решение за делегиране на правомощия 
съгласно член 54, параграф 2, буква б) 
от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1605/2002, и които включват:

г) тя изпълнява и други специфични 
задачи във връзка с програмите, които 
Комисията може да й възложи чрез 
споразумение за делегиране на 
правомощия, прието въз основа на 
решение за делегиране на правомощия 
съгласно член 54, параграф 2, буква б) 
от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1605/2002 до [18 месеца от 
влизането в сила на настоящия 
регламент], и които включват:

Or. en

Изменение 159
Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Европейската агенция за ГНСС 
ежегодно представя пред Комисията 
доклад от независим оценител 
относно качеството на системите и 
техниките за управление на 
програмите на Агенцията.

Or. en

Изменение 160
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Европейската агенция за ГНСС 
използва основани на най-добрите 
практики системи и техники за 
управление на проекти, за да 
наблюдава изпълнението на задачите 
си.

Or. en

Изменение 161
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Европейската агенция за ГНСС 
ежегодно представя пред Европейския 
парламент и комитета, посочен в 
член 35, параграф 1, доклад от 
независим оценител относно 
качеството на системите и 
техниките за управление на 
програмите на Агенцията.

Or. en

Изменение 162
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Извършват се консултации с 
комитета, посочен в член 35, параграф 
1, по отношение на решението за 
делегиране на правомощия по параграф 
1, буква г) от настоящия член съгласно 

3. Извършват се консултации с 
комитета, посочен в член 35, параграф 
1, по отношение на решението за 
делегиране на правомощия по параграф 
1, буква г) от настоящия член съгласно 
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процедурата по консултиране по член 
35, параграф 2. Комитетът бива 
информиран за споразуменията за 
делегиране на правомощия, които 
трябва да се сключат от Съюза, 
представляван от Комисията, и 
Европейската агенция за ГНСС.

процедурата по консултиране по член 
35, параграф 2. Европейският съвет и 
комитетът биват информирани за 
споразуменията за делегиране на 
правомощия, които трябва да се 
сключат от Съюза, представляван от 
Комисията, и Европейската агенция за 
ГНСС.

Or. en

Изменение 163
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията информира 
Европейския парламент и Съвета за 
междинните и крайните резултати 
от оценката на основните процедури 
за възлагане на обществени поръчки и 
всички договори, които Европейската 
агенция за ГНСС трябва да сключи с 
предприятия.

Or. en

Изменение 164
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията сключва многогодишно
споразумение за делегиране на 
правомощия с Европейската космическа 
агенция въз основа на решение за 
делегиране на правомощия, прието от 
Комисията съгласно член 54, параграф 2 

1. За фазата на разгръщане на 
програма „Галилео“ Комисията 
сключва споразумение за делегиране на 
правомощия с Европейската космическа 
агенция, в което подробно се описват 
задачите на последната, по-
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от Регламент (ЕО, Евратом) № 
1605/2002. Това споразумение обхваща 
изпълнението на задачите и 
бюджета, които са предмет на 
делегирането на правомощия в 
рамките на изпълнението на 
програмите, по-конкретно 
завършването на създадената по 
програма „Галилео“ инфраструктура.

конкретно по отношение на 
проектирането и възлагането на 
обществени поръчки във връзка със 
системата. Споразумението с 
Европейската космическа агенция се 
сключва въз основа на решение за 
делегиране на правомощия, прието от 
Комисията съгласно член 54, параграф 2 
от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1605/2002.

Or. en

Изменение 165
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Комисията сключва многогодишно 
споразумение за делегиране на 
правомощия с Европейската космическа 
агенция въз основа на решение за 
делегиране на правомощия, прието от 
Комисията съгласно член 54, параграф 2 
от Регламент (ЕО, Евратом) № 
1605/2002 до [18 месеца от влизането 
в сила на настоящия регламент]. Това 
споразумение обхваща изпълнението на 
задачите и бюджета, които са предмет 
на делегирането на правомощия в 
рамките на изпълнението на 
програмите, по-конкретно завършването 
на създадената по програма „Галилео“ 
инфраструктура.

Or. en

Изменение 166
Silvia-Adriana Ţicău
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Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките за наблюдение и контрол 
предвиждат по-специално схема за 
прогнозиране и контролиране на 
разходите, системно информиране на 
Комисията за разходите и при 
разминаване между предвидения 
бюджет и направените разходи —
корективни действия, за да се обезпечи 
създаването на инфраструктурите в 
рамките на отделения бюджет.

Мерките за наблюдение и контрол 
предвиждат по-специално схема за 
прогнозиране и контролиране на 
разходите, системно информиране, 
включително на Европейския 
парламент, от Комисията за разходите 
и при разминаване между предвидения 
бюджет и направените разходи —
корективни действия, за да се обезпечи 
създаването на инфраструктурите в 
рамките на отделения бюджет.

Or. ro

Изменение 167
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За фазата на експлоатация на 
програмите Европейската агенция за 
ГНСС сключва с Европейската 
космическа агенция работните 
споразумения, необходими за 
изпълнението на съответните им 
задачи в тази фаза съгласно 
настоящия регламент. В тези 
договорености се разглежда също 
така ролята на Европейската 
космическа агенция по време на тази 
фаза и нейното сътрудничество с 
Европейската агенция за ГНСС, по-
конкретно по отношение на:
a) концепцията, проектирането, 
наблюдението, валидирането и 
възлагането на обществени поръчки в 
рамките на разработването на 
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бъдещи поколения на системите;
б) техническата подкрепа в рамките 
на функционирането и поддръжката 
на съществуващото поколение 
системи.
Тези работни споразумения и всички 
промени в тях се съобщават от 
Комисията на Европейския 
парламент и Съвета.

Or. en

Изменение 168
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Сътрудничеството между 
Европейската космическа агенция и 
Европейската агенция за ГНСС се 
основава на работни споразумения, 
което включва пълно делегиране на 
правомощия от Европейската 
агенция за ГНСС на Европейската 
космическа агенция. Тези работни 
споразумения разглеждат по-
конкретно ролята на Европейската 
космическа агенция по отношение на:
a) концепцията, проектирането, 
възлагането на обществени поръчки, 
наблюдението и валидирането в 
рамките на разработването на 
бъдещи поколения на системите;
б) техническата подкрепа в рамките 
на функционирането и поддръжката 
на съществуващото поколение 
системи.
Тези работни споразумения и всички 
промени в тях се съобщават на 
Европейския парламент и Съвета.
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Or. en

Изменение 169
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. С комитета по член 35, параграф 1 се 
провеждат консултации по отношение 
на решението за делегиране на 
правомощия, посочено в параграф 1 от 
настоящия член, в съответствие с 
процедурата по консултиране по член 
35, параграф 2. Комитетът бива 
информиран за многогодишното 
споразумение за делегиране на 
правомощия, което трябва да се сключи 
между Комисията и Европейската 
космическа агенция.

3. С комитета по член 35, параграф 1 се 
провеждат консултации по отношение 
на решението за делегиране на 
правомощия, посочено в параграф 1 от 
настоящия член, в съответствие с 
процедурата по консултиране по член 
35, параграф 2. Европейският 
парламент и комитетът биват 
информирани за многогодишното 
споразумение за делегиране на 
правомощия, което трябва да се сключи 
между Комисията и Европейската 
космическа агенция.

Or. ro

Изменение 170
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. С комитета по член 35, параграф 1 се 
провеждат консултации по отношение 
на решението за делегиране на 
правомощия, посочено в параграф 1 от 
настоящия член, в съответствие с 
процедурата по консултиране по член 
35, параграф 2. Европейският 
парламент и комитетът биват 
информирани за многогодишното 
споразумение за делегиране на 
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между Комисията и Европейската 
космическа агенция.

правомощия, което трябва да се сключи 
между Комисията и Европейската 
космическа агенция.

Or. en

Изменение 171
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията информира комитета по 
член 35, параграф 1 за междинните и 
крайните резултати от оценката на
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки и договорите, 
които Европейската космическа агенция 
трябва да сключи с предприятия.

4. Комисията информира Европейския 
парламент и Съвета за междинните и 
крайните резултати от оценката на
основните процедури за възлагане на 
обществени поръчки и договори, които 
Европейската космическа агенция 
трябва да сключи с предприятия.

Or. en

Изменение 172
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията информира комитета по 
член 35, параграф 1 за междинните и 
крайните резултати от оценката на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки и договорите, 
които Европейската космическа агенция 
трябва да сключи с предприятия.

4. Комисията информира бюджетния 
орган за междинните и крайните 
резултати от оценката на процедурите за 
възлагане на обществени поръчки и 
договорите, които Европейската 
космическа агенция трябва да сключи с 
предприятия.

Or. en
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Изменение 173
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 20 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) избягване на възможни злоупотреби с 
господстващо положение и на 
дългосрочната зависимост само от 
един доставчик;

б) избягване на възможни злоупотреби с 
господстващо положение и на 
зависимостта само от един доставчик;

Or. ro

Изменение 174
Christine De Veyrac

Предложение за регламент
Член 20 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) използване, когато е 
целесъобразно, на повече от един 
източник на доставки, като се следва 
методът за използване на два 
източника на доставки – метод, 
който, когато това е възможно и 
уместно, следва да се посочи като 
конкретен критерий за подбор в 
рамките на процедурата за възлагане 
на обществена поръчка;

Or. fr

Обосновка

Изменението на докладчика следва да бъде подкрепено. Същевременно, от 
съображения за прозрачност, следва да се посочи, че всички заинтересовани страни 
ще бъдат уведомени за използването на този метод при публикуването на поканата 
за представяне на оферти.



PE492.596v01-00 54/64 AM\906180BG.doc

BG

Изменение 175
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 20 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) използване, когато е възможно, на 
повече от един източник на доставки;

Or. en

Изменение 176
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обществената поръчка с условни 
етапи съдържа един сигурен етап с 
бюджетно задължение и един или 
повече условни етапи. В 
документацията на обществената 
поръчка се посочват елементите, 
отнасящи се конкретно до обществената 
поръчка с условни етапи. В нея по-
конкретно се определят обектът, 
стойността или начините за 
определянето й и начините за 
изпълнение на съответния обект на 
всеки етап.

2. Обществената поръчка с условни 
етапи съдържа един сигурен етап с 
бюджетно задължение и твърд 
ангажимент по отношение на 
изпълнението на дейностите и 
предоставянето на услугите, които 
са обект на поръчката за този етап, 
и един или повече условни етапи, 
свързани както с бюджета, така и с 
изпълнението. В документацията на 
обществената поръчка се посочват 
елементите, отнасящи се конкретно до 
обществената поръчка с условни етапи.
В нея по-конкретно се определят 
обектът, стойността или начините за 
определянето й и начините за 
изпълнение на съответния обект на 
всеки етап.

Or. ro

Изменение 177
Silvia-Adriana Ţicău
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Когато по отношение на 
определен етап възложителят 
установи, че дейностите и услугите, 
предвидени за този етап, не са 
извършени, той може да поиска 
обезщетение и да прекрати договора.

Or. ro

Изменение 178
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За разлика от обществената поръчка, 
при която се заплаща за получен 
резултат и при която стойността или 
начинът за определянето й са 
предварително установени в 
документацията на обществената 
поръчка, при обществената поръчка със 
стойност въз основа на действително 
направените разходи за изпълнение се 
заплащат използваните ресурси, а не 
краен продукт или услуга. Стойността, 
която се заплаща, представлява 
възстановяване на всички действително 
направени разходи от страна на 
изпълнителя във връзка с изпълнението 
на договора, като разходи за труд, 
материали, консумативи, използване на 
оборудване и инфраструктури, 
необходими за изпълнението на 
договора. Към тези разходи се добавя 
или предварително фиксирана сума за 
общите разходи и печалбата, или сума 
за общите разходи и добавка в 

За разлика от обществената поръчка, 
при която се заплаща за получен 
резултат и при която стойността или 
начинът за определянето й са 
предварително установени в 
документацията на обществената 
поръчка, при обществената поръчка със 
стойност въз основа на действително 
направените разходи за изпълнение се 
заплащат използваните ресурси, а не 
краен продукт или услуга. Стойността, 
която се заплаща, представлява 
възстановяване на всички действително 
направени разходи от страна на 
изпълнителя във връзка с изпълнението 
на договора, като разходи за труд, 
материали, консумативи, използване на 
оборудване и инфраструктури, 
необходими за изпълнението на 
договора. Към тези разходи се добавя 
предварително фиксирана сума за 
общите разходи.
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зависимост от изпълнението на 
целите по отношение на 
резултатите и графика.

Or. ro

Изменение 179
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Прагът за договор със стойност, която 
е изцяло или частично формирана въз 
основа на действително направените 
разходи за изпълнение, е максималната 
стойност, която може да се заплати. Той 
може да се надвиши само в 
изключителни случаи, надлежно 
обосновани и с предварителното 
съгласие на възложителя.

3. Прагът за договор със стойност, която 
е изцяло или частично формирана въз 
основа на действително направените 
разходи за изпълнение, е максималната 
стойност, която може да се заплати.

Or. ro

Изменение 180
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 24 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) не увеличава стойността на 
договора с над 15 % от първоначално 
съгласуваната сума;

Or. ro

Изменение 181
Silvia-Adriana Ţicău
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Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възложителят може да изиска от 
всеки участник да използва дружества, 
които не са част от групата, към която
той принадлежи, за подизпълнители 
на част от обекта на обществената 
поръчка на различни нива. Тази 
минимална част за участие на 
подизпълнители се изразява като 
интервал, ограничен от минимален и 
максимален процент. Този диапазон е 
пропорционален на обекта и 
стойността на обществената 
поръчка, естеството на съответния 
сектор на дейност, по-специално от 
гледна точка на конкуренцията и 
стопанския капацитет.

1. Възложителят изисква от участника 
да възложи подизпълнение на дял от 
поръчката чрез конкурентна тръжна 
процедура на дружества, които не са 
част от групата, към която участникът
принадлежи.

Or. en

Изменение 182
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията създава многогодишна 
работна програма, в която се 
установяват основните действия, 
предвидения бюджет и графика, 
необходими за постигане на целите на 
програмите „Галилео“ и EGNOS, които 
са определени в член 1, параграфи 4 и 5.

Комисията създава, чрез делегирани 
актове в съответствие с член 34,
многогодишна работна програма, в 
която се установяват основните 
действия, предвидения бюджет и 
графика, необходими за постигане на 
целите на програмите „Галилео“ и 
EGNOS, които са определени в член 1, 
параграфи 4 и 5.

Or. en
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Изменение 183
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

На базата на многогодишната работна 
програма Комисията приема годишна 
работна програма, която съдържа план 
за изпълнение на многогодишната 
програма и съответното финансиране.

На базата на многогодишната работна 
програма Комисията приема, съгласно 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 35, параграф 3, 
годишна работна програма, която 
съдържа план за изпълнение на 
многогодишната програма и 
съответното финансиране.

Or. en

Изменение 184
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези актове за изпълнение се приемат 
съгласно процедурата по разглеждане, 
посочена в член 35, параграф 3.

заличава се

Or. en

Изменение 185
Henri Weber

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За изпълнението на задачите от 
техническо естество по член 13, 
параграф 2 Комисията може да се 

За изпълнението на задачите от 
техническо естество по член 13, 
параграф 2 Комисията може да се 
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обръща за необходимото съдействие, 
по-конкретно към експерти от
компетентните национални агенции в 
областта на космическия сектор, 
независими експерти и лица, които 
могат да предоставят независими 
анализи и безпристрастни мнения за 
протичането на програмите.

обръща за необходимото съдействие, 
по-конкретно способностите и 
експертния опит на компетентните 
национални агенции в областта на 
космическия сектор и съдействието на
независими експерти и лица, които 
могат да предоставят независими 
анализи и безпристрастни мнения за 
протичането на програмите.

Or. fr

Изменение 186
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията гарантира защитата на 
личните данни и личния живот при 
проектирането и изграждането на 
системите, както и включването на
подходящи средства за защита в 
системите.

1. Комисията гарантира постоянно
защитата на личните данни и личния 
живот при проектирането, изграждането 
и експлоатацията на системите, както 
и включването на достатъчни средства 
за защита в системите.

Or. en

Изменение 187
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Комисията осигурява прилагането на 
настоящия регламент. Всяка година при 
представянето на проектобюджета тя 
изготвя доклад за Европейския 
парламент и Съвета относно 
изпълнението на програмите. Докладът 
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включва подробните бюджетни 
разбивки на финансирането на 
минали и бъдещи дейности за 
изпълнението на програмата.

Or. en

Изменение 188
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 189
Maria Da Graça Carvalho

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 190
Fiona Hall

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладите включват цялата 
необходима информация относно 
управлението на риска и разходите 
във връзка с програмите.

Or. en

Изменение 191
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това при оценката се разглеждат 
възможностите за опростяване, 
вътрешната и външната съгласуваност, 
целесъобразността на всички цели, 
приносът на мерките с оглед на 
приоритетите на Съюза от гледна точка 
на интелигентния, устойчив и 
приобщаващ растеж. При нея се вземат 
предвид резултатите от оценките на 
дългосрочното въздействие на вече 
предприетите мерки.

Освен това при оценката се разглеждат 
технологичното развитие в тази 
област, възможностите за опростяване, 
вътрешната и външната съгласуваност, 
целесъобразността на всички цели, 
приносът на мерките с оглед на 
приоритетите на Съюза от гледна точка 
на интелигентния, устойчив и 
приобщаващ растеж. При нея се вземат 
предвид резултатите от оценките на 
дългосрочното въздействие на вече 
предприетите мерки.

Or. ro

Изменение 192
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в членове 5 и 14, се 
предоставя на Комисията за 
неограничен срок, считано от 1 януари 
2014 г.

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в членове 5 и 14, се 
предоставя на Комисията за срок от 
пет години, считано от 1 януари 2014 г. 
Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия не по-
късно от девет месеца преди 
изтичането на седемгодишния срок. 
Делегирането на правомощия се 
продължава мълчаливо за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок, считано от датата на влизане в 
сила на настоящата директива.

Or. ro
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Изменение 193
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в членове 5 и 14, се 
предоставя на Комисията за 
неограничен срок, считано от 1 януари 
2014 г.

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в членове 5, 6, 13, 14 и 
26, се предоставя на Комисията за 
неограничен срок, считано от 1 януари 
2014 г.

Or. en

Изменение 194
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 5 и 14, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или Съвета. С 
решението за оттегляне се прекратява 
делегирането на посочените в него 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. Решението не засяга 
валидността на делегираните актове, 
които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 5, 6, 13, 14 и 26, 
може да бъде оттеглено по всяко време 
от Европейския парламент или Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
делегирането на посочените в него 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. Решението не засяга 
валидността на делегираните актове, 
които вече са в сила.

Or. en

Изменение 195
Marian-Jean Marinescu
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Предложение за регламент
Член 34 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно 
членове 5 и 14, влиза в сила единствено 
ако нито Европейският парламент, нито 
Съветът са представили възражения в 
срок от два месеца след 
нотифицирането на акта на Европейския 
парламент и Съвета или ако преди 
изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да представят 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно 
членове 5, 6, 13, 14 и 26, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът са представили 
възражения в срок от два месеца след 
нотифицирането на акта на Европейския 
парламент и Съвета или ако преди 
изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да представят 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или Съвета.

Or. en

Изменение 196
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Представители на Европейската 
агенция за ГНСС и Европейската 
космическа агенция могат да участват 
като наблюдатели в работата на 
Комитета при условията, предвидени в 
процедурния му правилник.

4. Представители на Европейската 
агенция за ГНСС и Европейската 
космическа агенция участват като 
наблюдатели в работата на Комитета 
при условията, предвидени в 
процедурния му правилник.

Or. en


