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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона.
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст.
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на програма за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване
(COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM2013)0107),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 189, параграф 2 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0061/2013),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по външни работи и комисията по бюджети 
(A7-0000/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Космическите отпадъци се 
превърнаха в най-сериозната заплаха 
за устойчивостта на космическите 
дейности. Поради това следва да се 
създаде програма за подкрепа на 
космическото наблюдение и 
проследяване (наричано по-долу
„КНП“) с цел да се подпомогне 
създаването и осъществяването на 

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

услуги, състоящи се в наблюдението и 
проучването на космически обекти, за 
да се предотвратява увреждането на 
космически апарати поради сблъсък, 
както и да се предотвратява 
повреждането на наземната 
инфраструктура или загубата на 
човешки живот в резултат на 
неконтролирано повторно навлизане на 
космически апарати или техни части в 
земната атмосфера.

Or. en

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Предоставянето на услуги за КНП 
ще бъде от полза за всички публични и 
частни оператори на космическата 
инфраструктура, включително и на 
Съюза с оглед на отговорностите му за 
космическите програми на ЕС –
Европейската геостационарна служба за 
навигационно покритие (EGNOS) и 
„Галилео“, чието изпълнение се 
осигурява с Регламент (ЕО) № 683/2008 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 9 юли 2008 г. за продължаване на 
изпълнението на европейските програми 
за спътникова навигация (EGNOS и 
„Галилео“)12 и програмата 
„Коперник“/ГМОСС, създадена с 
Регламент (ЕС) № 911/2010 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
22 септември 2010 г. относно 
Европейската програма за мониторинг 
на Земята (ГМОСС) и нейните начални 
операции (2011—2013 г.)13. 
Предупрежденията за повторно 
навлизане също така ще бъдат от полза 
и за националните публични органи за 

(6) Предоставянето на услуги за КНП 
ще бъде от полза за всички публични и 
частни оператори на космическата 
инфраструктура, включително и на 
Съюза с оглед на отговорностите му за 
космическите програми на ЕС –
Европейската геостационарна служба за 
навигационно покритие (EGNOS) и 
„Галилео“, чието изпълнение се 
осигурява с Регламент (ЕО) № 683/2008 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 9 юли 2008 г. за продължаване на
изпълнението на европейските програми 
за спътникова навигация (EGNOS и 
„Галилео“)12 и програмата 
„Коперник“/ГМОСС, създадена с 
Регламент (ЕС) № 911/2010 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
22 септември 2010 г. относно 
Европейската програма за мониторинг 
на Земята (ГМОСС) и нейните начални 
операции (2011—2013 г.)13. 
Предупрежденията за повторно 
навлизане и изчисляването на 
мястото и времето на удара също 
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гражданска защита. така ще бъдат от полза и за 
националните публични органи за 
гражданска защита.

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

Or. en

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Приветствания кодекс за поведение на Съюза следва да „насочва“ космическите му 
програми.  В него се заявяват принципите на използването на космоса за мирни цели, 
отговорността на подписалите го държави да предприемат всички подходящи мерки 
и да си сътрудничат добросъвестно за предотвратяване на вредна намеса в 
дейностите в космическото пространство, както и отговорността им да 
провеждат научни, граждански, търговски и военни дейности за развитие на 
мирното проучване и използване на космическото пространство  и да предприемат 
всички подходящи мерки за предотвратяване на превръщането на космическото 
пространство в арена на конфликт.
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Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Програмата за подкрепа на КНП 
следва да бъде първа стъпка към 
глобална стратегия за разработване 
на независим и всеобхватен 
европейски капацитет за ОСКП, 
основан на широко и диверсифицирано 
географско разпределение на 
датчиците.

Or. en

Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8б) В рамките на програмата за 
подкрепа на КНП е необходимо да се 
разгледа възможността за подходящо 
сътрудничество с научни цели с 
международни партньори, които 
могат да допринесат за 
увеличаването на познанията в 
областта на КНП в Европа.

Or. en

Изменение 6

Предложение за решение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Обосновка

В съответствие с резолюцията на Съвета от 25 ноември 2010 г., цитирана в 
съображение (3).

Изменение 7

Предложение за решение
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Потенциалната 
чувствителност на данните от КНП 
налага програмата за подкрепа на 
КНП да насърчава сътрудничество, 
основано на ефикасност и взаимно 
доверие, включително по отношение 
на начина, по който данните от КНП 
се обработват и анализират. 
Използването на софтуер със 
свободен код, позволяващ сигурен 
достъп за оторизирани доставчици 
на данни от КНП до изходния код с 
цел оперативни модификации и 
подобрения следва да допринася за 
тази цел. 

Or. en
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Изменение 8

Предложение за решение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(15) Програмата за подкрепа на КНП 
следва да се финансира от Съюза в 
съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 на Европейския парламент
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. 
относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на 
Съюза18. Сумата на средствата за 
финансирането от страна на Съюза 
следва да бъде определена на 70 
милиона евро по текущи цени и следва 
да бъде осигурена от съответните 
програми, предвидени в 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2014—2020 г., и по-специално 
инструмента за финансово 
подпомагане на полицейското 
сътрудничество, предотвратяването 
и борбата с престъпността и 
управлението на кризи в рамките на 
фонд „Вътрешна сигурност“, 
създаден с Регламент (ЕС) № [...] 
2013 г. на Европейския парламент и 
на Съвета18а, програмите „Галилео“ и 
EGNOS, създадени с Регламент (ЕС) 
№ [...] 2013 г. на Европейския 
парламент и на Съвета18б и 
програмата „Коперник“, създадена с 
Регламент (ЕС) № [...] 2014 г. на 
Европейския парламент и на 
Съвета18в,

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

18a Регламент (ЕС) № .../2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от ... 2013 г. за създаване на 
инструмента за финансово 
подпомагане на полицейското 
сътрудничество, предотвратяването 
и борбата с престъпността и 
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управлението на кризи като част от 
фонд „Вътрешна сигурност“ (ОВ L 
...).
18б Регламент (ЕС) № .../2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от ... 2013 г. за изграждане и 
експлоатация на европейските 
системи за спътникова навигация и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 
876/2002 на Съвета и на Регламент 
(ЕО) № 683/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета (OВ L ...).
18в Регламент (ЕС) № .../2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от ... 2013 г. за създаване на програма 
„Коперник“ и за отмяна на Регламент 
(ЕС) № 911/2010 (OВ L ...).

Or. en

Изменение 9

Предложение за решение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) С цел да се осигурят еднакви 
условия за изпълнението на настоящото 
решение по отношение на приемането 
на многогодишна работна програма и
спазването от страна на държавите 
членки на критериите за тяхното 
участие в програмата за подкрепа на 
КНП следва да се предоставят 
изпълнителни правомощия на 
Комисията. Тези правомощия следва да 
бъдат упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 

(17) С цел да се осигурят еднакви 
условия за изпълнението на настоящото 
решение по отношение на спазването от 
страна на държавите членки на 
критериите за тяхното участие в 
програмата за подкрепа на КНП следва 
да се предоставят изпълнителни 
правомощия на Комисията. Тези 
правомощия следва да бъдат 
упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията19.
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правомощия от страна на Комисията19.
__________________ __________________
19 OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13. 19 OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

Or. en

Изменение 10

Предложение за решение
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 11

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

Член 1а
Обща цел

Програмата за подкрепа на КНП 
допринася за опазването на 
дългосрочната наличност на 
европейските и националните 
космически инфраструктури и услуги, 
които са от значение за 
безопасността на европейската 
икономика, европейското общество и 
европейските граждани.

Or. en

Обосновка

Напомняне за целта на програмата.

Изменение 12

Предложение за решение
Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2 а
Конкретни цели

Програмата за подкрепа на КНП 
допринася за следните конкретни 
цели:
а) намаляване на рисковете, свързани 
с изстрелването в космоса на 
европейски космически апарати;
б) оценка и намаляване на рисковете 
от сблъсъци, свързани с орбиталните 
операции на европейските космически
апарати, както и предоставяне на 
възможност на операторите на 
космически апарати по-ефикасно да 
планират и приемат мерки за 
понижаване на риска; 
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в) наблюдение на неконтролираното 
повторно навлизане на космически 
апарати или на космическо отпадъци 
в земната атмосфера и предоставяне 
на по-точни и ефикасни ранни 
предупреждения с цел да се намалят 
потенциалните рискове за 
безопасността и здравето на 
европейските граждани и да се сведат 
до минимум потенциалните щети 
върху наземните инфраструктури от 
решаващо значение.

Or. en

Обосновка

С тези конкретни цели допълнително се очертават посоката и действията по 
програмата.

Изменение 13

Предложение за решение
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цели на програмата за подкрепа на 
КНП

Основни действия на програмата за 
подкрепа на КНП

Or. en

Изменение 14

Предложение за решение
Член 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

С цел постигане на общите и 
конкретните цели, установени 
съответно в членове 1а и 2а, 
основните действия на подкрепата за 
КНП се състоят в:
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Or. en

Изменение 15

Предложение за решение
Член 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) безплатно достъпна и повторно 
използваема обществена 
информационна услуга относно 
орбиталните елементи на 
космическите обекти в орбита около 
Земята;

Or. en

Обосновка

Обществеността ще може да бъде запозната и повторно да използва основните 
орбитални характеристики на космическите обекти.
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Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) всякаква друга подходяща 
информация за КНП.

Or. en

Изменение 18

Предложение за решение
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 19

Предложение за решение
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Програмата за подкрепа на КНП 
предоставя подкрепа за действия,
насочени към постигане на целите,
определени в член 3, и предвидени в 
работната програма, посочена в член 6, 
параграф 2, и при специалните условия, 

1. Програмата за подкрепа на КНП 
предоставя подкрепа за основните
действия, определени в член 3, и
всякакви техни конкретни действия,
предвидени в работната програма, 
посочена в член 6, параграф 2, и при 
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посочени в член 7. специалните условия, посочени в член 
7.

Or. en

Изменение 20

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) отговаря за програмата за подкрепа 
на КНП, управлява отпуснатите за 
нея фондове и гарантира нейното 
изпълнение;

Or. en

Изменение 21

Предложение за решение
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема актове за 
изпълнение, установяващи 
многогодишна работна програма за 
програмата за подкрепа на КНП, с която 
се допълват, при необходимост, 
работните програми, предвидени в 
рамките на програмите, посочени в член 
11, параграф 1. Работната програма 
определя целите, които трябва да бъдат 
постигнати, очакваните резултати, 
действията, които ще се финансират, 
графика за изпълнението на тези 
действия, метода на изпълнение, 
максималния размер на съфинансиране 
от Съюза, както и специфичните 
условия, приложими за безвъзмездните 
средства от Съюза в рамките на 

2. Комисията приема делегирани актове
в съответствие с член 14а, 
установяващи многогодишна работна 
програма за програмата за подкрепа на 
КНП, с която се отчитат, при 
необходимост, работните програми, 
предвидени в рамките на програмите, 
посочени в член 11, параграф 1.
Работната програма определя целите, 
които трябва да бъдат постигнати, 
очакваните резултати, действията, които 
ще се финансират, графика за 
изпълнението на тези действия, метода 
на изпълнение, максималния размер на 
съфинансиране от Съюза, както и 
специфичните условия, приложими за 
безвъзмездните средства от Съюза в 
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програмата за подкрепа на КНП. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 14, 
параграф 2.

рамките на програмата за подкрепа на 
КНП.

Or. en

Изменение 22

Предложение за решение
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 23

Предложение за решение
Член 9 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 24

Предложение за решение
Член 9 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Неразрешеното оповестяване на 
данни и информация се избягва, като 
същевременно се осигурява 
безпрепятствено функциониране и 
оптимизиране на използването на 
получената информация;

г) осигурява се безпрепятствено 
функциониране и се оптимизира 
използването на получената 
информация, като същевременно се 
предотвратява неразрешеното 
оповестяване на данни и информация;

Or. en

Обосновка
Формулировка, която просто припомня приоритета за предоставяне на информация, 
намаляваща рисковете от сблъсък, като цел, и за избягване на нежеланото 
оповестяване на информация като необходимо средство, наред с другото, за 
постигане на тази цел.

Изменение 25

Предложение за решение
Член 9 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) Гарантира се сигурността на 
данните от КНП;

д) гарантира се интегритетът на 
данните от КНП;

Or. en

Изменение 26

Предложение за решение
Член 10 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки, които отговарят на 
критериите, посочени в член 7, параграф 
1, и EUSC сключват споразумение, в 

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

което се определят правилата и 
механизмите за тяхното сътрудничество 
при изпълнението на предвидените в 
член 3 основни действия. В частност, 
това споразумение включва разпоредби 
относно следното:

Or. en

Изменение 27

Предложение за решение
Член 10 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, които сключат 
споразумението, посочено в 
параграф 1, могат да сключат 
споразумение с ЕКА относно 
предоставянето на активи или 
експертен опит от ЕКА или 
използването на данни на ЕКА за 
защитата на космическите апарати 
или наблюдението на космически 
отпадъци.

Or. en

Изменение 28

Предложение за решение
Член 10 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези споразумения и всички промени 
по тях се нотифицират на 
Европейския парламент.

Or. en



PR\1007763BG.doc 21/26 PE521.718v02-00

BG

Изменение 29

Предложение за решение
Член 11 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Размерът на финансирането от страна 
на Съюза, отпуснато за програмата за 
подкрепа на КНП за периода 2014–
2020 г., е 70 милиона евро, който 
трябва да се осигури от финансовите 
пакети, отпуснати за други програми, 
предвидени в многогодишната 
финансова рамка за периода 2014–2020 
г. в пълно съответствие с техните 
правни основания.

Or. en

Изменение 30

Предложение за решение
Член 11 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Съответните програми, от които 
може да бъде осигурено финансирането,
включват програми, създадени със 
следните актове:

Програмите, от които може да бъде 
осигурено финансирането, са тези, 
създадени със следните актове:

Or. en

Изменение 31

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Регламент (ЕС) № […] на 
Европейския парламент и на Съвета за 
изграждане и експлоатация на 

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

европейските системи за спътникова 
навигация21, член 1, член 3, букви в) и г) 
и член 4, до максимум от [45 %] от 
размера, посочен в първата алинея;

__________________ __________________
21 COM(2011)814 окончателен, 
31.11.2011 г. Позоваването следва да се 
актуализира след приемането на акта.

21 COM(2011)814 окончателен, 
31.11.2011 г. Позоваването следва да се 
актуализира след приемането на акта.

Or. en

Изменение 32

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Регламент (ЕС) № […] на 
Европейския парламент и на Съвета 
за създаване на програма „Коперник“ и 
за отмяна на Регламент (ЕС) 
№ 911/2010, член 5, буква в), до 
максимум от [5 %] от размера, 
посочен в първата алинея;

Or. en

Изменение 33

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) Решение № […] на Съвета за 
създаване на специфичната програма за 
изпълнение на „Хоризонт 2020“22, член 
2, параграф 2, букви б) и в), 
приложение, част II, точка 1.6.2, буква 
г) и приложение, част III, точка 6.3.4, до 
максимум от [15 %] от размера, 
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посочен в първата алинея;
__________________ __________________
22 COM(2011) 811 окончателен, 
30.11.2011 г. Позоваването следва да се 
актуализира след приемането на акта.

22 COM(2011) 811 окончателен, 
30.11.2011 г. Позоваването следва да се 
актуализира след приемането на акта.

Or. en

Изменение 34

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) Регламент (ЕС) № […] на 
Европейския парламент и Съвета за 
създаване на инструмента за финансово 
подпомагане на полицейското 
сътрудничество, предотвратяването и 
борбата с престъпността и управлението 
на кризи23 като част от фонд „Вътрешна 
сигурност“, член 3, параграф 2, буква б) 
и член 3, буква д), до максимум от 
[40 %] от размера, посочен в първата 
алинея;

__________________ __________________
23 COM(2011) 753 окончателен, 
15.11.2011 г. Позоваването следва да се 
актуализира след приемането на акта.

23 COM(2011) 753 окончателен, 
15.11.2011 г. Позоваването следва да се 
актуализира след приемането на акта.

Or. en

Изменение 35

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията взема решение относно 
точните размери, които трябва да 
бъдат осигурени от всяка програма 
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при спазване на таваните, 
установени в букви а) – в).

Or. en

Изменение 36

Предложение за решение
Член 14 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14а
Упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.
2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 6, 
параграф 2, се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, 
считано от 1 януари 2014 г.
3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 6, параграф 2, може да 
бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. То 
поражда действие в деня след 
публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.
4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира акта 
едновременно на Европейския 
парламент и Съвета.
5. Делегирани актове, приети 
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съгласно член 6, параграф 2, влизат в 
сила единствено ако нито 
Европейският парламент, нито 
Съветът не 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 на 
Съвета.

Or. en
Изложение на мотивите

Предложената програма има за цел да допринесе за изграждането на независим 
европейски капацитет за космическо наблюдение и проследяване (КНП), насочен към 
предотвратяване и наблюдение на нарастващия риск от сблъсък между космическите 
инфраструктури и други космически апарати или космически отпадъци. 
Необходимостта от КНП се споделя на международно и национално равнище както от 
публичните органи, така и от промишлеността като цяло в зависимост от космическите 
инфраструктури. Това е също така от особено значение за гарантиране в дългосрочен 
план на наличието на европейски космически активи като спътниците от „Галилей“ и 
„Коперник“.  Това представлява първият опит на равнище ЕС от този вид и Комисията 
предлага да се започне чрез обединяване на наличните активи и умения между 
държавите членки и да се предлагат услуги на потребителите.
Докладчикът предлага да се възприеме възможността за ноу-хау на ЕКА посредством 
споразумение между ЕКА и допринасящите държави членки. ЕКА е единственият 
разполагащ с умения орган на европейско равнище в областта на КНП и по-глобално –
на ОСКП. Макар че ЕКА не може да управлява или контролира програмата, тя следва 
да може да допринася за нея. 
Обхватът на услугите следва да включва създаването на публично достъпен каталог на 
орбитални елементи на космически обекти с цел увеличаване на общата осведоменост 
и позволяване на всякакви възможни бизнес приложения от него, както и да бъде 
отворен за всички съответни допълнителни услуги, които Европейската комисия би
предложила на по-късен етап, с цел да се остави вратата отворена за всякакви бъдещи 
подобрения.
Докладчикът предлага законодателната рамка на програмата да се определи с една 
стъпка напред, като се припомни общият обхват и конкретните цели в началото на 
основния текст (нови членове 1а и 2а). Тя също така предлага да се определи 
установяването на мрежа от датчици, на обработката на данни и на услугите за КНП в 
член 3 като основни действия, а не като цели, от които Комисията ще разработи 
конкретни действия в своята многогодишна работна програма (член 5).
Докладчикът желае Европейския парламент да разгледа многогодишната работна 
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програма преди тя да влезе в сила чрез процедура за делегиран акт в член 6.
Бюджетът в размер на 70 милиона евро е включен в основния текст (член 11) и би бил 
осигурен от фонд „Вътрешна сигурност“, „Галилей“, „Коперник“ и „Хоризонт 2020“.


