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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 регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 219/2007 за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново 
поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR) 
относно удължаването на срока на съществуване на Съвместното предприятие до 
2024 г.
(COM(2013)0503 – C7-0254/2013 – 2013/0237(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2013)0503),

– като взе предвид членове 187 и 188 от Договора за функционирането на ЕС, 
съгласно които Съветът се е консултирал с него (C7-0254/2013),

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становището на комисията по транспорт и туризъм (А7-0000/2013),

1. одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2. приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 
293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да го информира за това;

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

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) С Регламент (ЕС) № .../2013 на 
Европейския парламент и на 
Съвета13a („Хоризонт 2020“) се цели 
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да окаже по-голямо въздействие върху 
научните изследвания и иновациите 
чрез обединяване на финансирането 
по „Хоризонт 2020“ и средствата от 
частния сектор в рамките на 
публично-частни партньорства в 
ключови области, в които научните 
изследвания и иновациите могат да 
допринесат за по-общите цели за 
конкурентоспособност на Съюза, за 
привличане на частни инвестиции и 
за справяне със социалните 
предизвикателства. Тези 
партньорства следва да се основават 
на дългосрочни ангажименти, 
включително балансирано участие на 
всички партньори, да предвиждат 
отчетност относно постигането на 
съответните цели и да бъдат 
съобразени със стратегическите цели 
на Съюза, свързани с научните 
изследвания, развитието и 
иновациите. Управлението и 
функционирането на тези 
партньорства следва да бъдат 
открити, прозрачни, ефективни и 
ефикасни и да дават възможност за 
участие на широк кръг 
заинтересовани лица, осъществяващи 
дейност в конкретните области на 
тези партньорства. Участието на 
Съюза в тези партньорства може да 
бъде под формата на финансови 
вноски в съвместни предприятия, 
създадени въз основа на член 187 от 
Договора в съответствие с Решение 
№ 1982/2006/ЕО.
___________________
13a Регламент (ЕС) № …/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета1

от ... 2013 г. за установяване на 
„Хоризонт 2020“ — рамкова програма 
за научни изследвания и иновации 
(2014—2020 г.) и за отмяна на 
Решение 1982/2006/ЕО (ОВ L …)

Or. en
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Обосновка

Това допълнение подчертава важните принципи, договорени по време на преговорите 
за „Хоризонт 2020“ относно публично-частните партньорства и това, какво се 
очаква от тях. В съответствие със съображение 40 на рамковата програма.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение -1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1a) В съответствие с „Хоризонт 
2020“ и Решение (ЕС) № .../2013 на 
Съвета13б (специфична програма 
„Хоризонт 2020“) следва да се окаже 
допълнителна подкрепа на 
съвместните предприятия, създадени 
в рамките на„Хоризонт 2020“ при 
условията, определени в „Хоризонт 
2020“ и в специфичната програма 
„Хоризонт 2020“, по-специално в 
съответствие с член 25 от 
„Хоризонт 2020“ и при пълно спазване 
на общите принципи, залегнали в 
„Хоризонт 2020“ и по-специално 
принципите за свободен достъп и 
равенство на половете. 
___________________
13б Решение (EС) № .../2013 на Съвета 
от ... 2013 за създаване на 
специфичната програма за 
изпълнение на „Хоризонт 2020“ 
(2014—2020 г.) (OВ L...)

Or. en

Обосновка

Необходимо е да бъде включена препратка към рамковата и специфичната програма, 
което е от значение за доказване на съответствието с член 25 от рамковата 
програма и принципите, залегнали в нея.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Проектът за научноизследователска 
и развойна дейност в областта на 
управлението на въздушното движение 
в единното европейско небе (проектът 
SESAR) има за цел да се модернизира 
управлението на въздушното движение
(УВД) в Европа и представлява 
технологичният стълб на единното 
европейско небе. Неговата цел е до 
2030 г. да се осигури на Съюза 
високоефективна инфраструктурата за 
контрол на въздушното движение, която 
ще даде възможност за безопасно и
екологосъобразно развитие на 
въздушния транспорт.

(1) Проектът за научноизследователска 
и развойна дейност в областта на 
управлението на въздушното движение 
в единното европейско небе (проектът 
SESAR) има за цел да се модернизира 
управлението на въздушното движение
(УВД) в Европа и представлява 
технологичният стълб на единното 
европейско небе. Неговата цел е до 
2030 г. да се осигури на Съюза 
високоефективна инфраструктурата за 
контрол на въздушното движение, която 
ще даде възможност за безопасно, 
екологосъобразно и енергийно-
ефективно развитие на въздушния 
транспорт. По причини, свързани с 
енергийната ефективност, с него се 
цели също така включването на 
управлението на скоростта на 
въздухоплавателни средства, за да се 
намали въздействието на авиацията 
върху изменението на климата.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(7) В съответствие с Регламент (EС) 
№ .../2013 изпълнението на „Хоризонт 
2020“ чрез съвместни предприятия 
следва да се извършва само ако други 
форми на партньорство не биха 
изпълнили целите или не биха могли 
да привлекат достатъчно средства. 
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(2014—2020 г.)5 („специфичната 
програма „Хоризонт 2020“).

Това съвместно предприятие 
изпълнява условията и критериите за 
публично-частни партньорства, 
както е установено по-специално в 
член 25 от „Хоризонт 2020“.

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

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Членството на членовете на 
Съвместното предприятие, които не 
допринасят за дейности, финансирани в 
рамките на финансовата рамка на Съюза 
за периода 2014—2020 г., следва да се 
прекрати до 31 декември 2016 г.

(10) Членството на членовете на 
Съвместното предприятие, които не 
допринасят за дейности, финансирани в 
рамките на финансовата рамка на Съюза 
за периода 2014—2020 г., следва да се 
прекрати до 31 декември 2016 г. Следва 
да се организира открита покана за 
набиране на нови членове за 
дейностите, които трябва да се 
извършат в периода на финансовата 
рамка на Съюза 2014—2020 г.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Съвместното предприятие 
следва да продължи да бъде отворено 
и да насърчава възможно най-широко 
участие и представителство на 
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заинтересованите страни от всички 
държави членки, включително 
малките и средните предприятия, 
чрез присъединяването на нови 
членове или чрез други форми на 
участие. Освен това участието 
следва да осигури подходящ баланс 
между ползвателите на въздушното 
пространство, доставчиците на 
аеронавигационно обслужване, 
летищата, военните, персонала и 
производителите, както и да даде 
възможност за участие на МСП, 
академичната общност и 
научноизследователските 
организации.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) При „Хоризонт 2020“ се 
предвижда гарантиране на 
ефективното поощряване на 
равенството между половете и 
измерението на пола в съдържанието 
на научните изследвания и 
иновациите. Трябва да се обръща 
особено внимание на гарантирането 
на равнопоставеност между половете 
– в зависимост от конкретните 
условия – в групите за оценка и в 
органи като консултативни групи и 
експертни групи. Измерението на 
пола трябва да се интегрира по 
подходящ начин в 
научноизследователското и 
иновационното съдържание в 
стратегии, програми и проекти и за 
него се следи на всички етапи от 
научноизследователския цикъл.
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Or. en

Изменение 8

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

Текст в сила Изменение

-a) параграф 1 се заменя със следния 
текст:

1. С цел управление на дейностите от 
фазата на развитие на проекта за 
модернизиране управлението на 
въздушното движение в Европа и за 
повишаване на безопасността („проекта 
SESAR“) се създава Съвместно 
предприятие с наименование
„Съвместно предприятие SESAR“
(„Съвместното предприятие“).

„1. С цел да се допринесе за 
изпълнението на Регламент (EС) № 
.../2013 на Европейския парламент и 
на Съвета* („Хоризонт 2020“), по-
специално за предизвикателството, 
свързано с интелигентния,
екологосъобразен и транспорт, и с цел
управление на дейностите от фазата на 
развитие на проекта за модернизиране 
управлението на въздушното движение 
в Европа и за повишаване на 
безопасността („проекта SESAR“) се 
създава Съвместно предприятие с 
наименование „Съвместно предприятие 
SESAR“ („Съвместното предприятие“).

___________________
* Регламент (ЕС) № …/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета1

от ... 2013 г. за създаване на 
„Хоризонт 2020“ — рамкова програма 
за научни изследвания и иновации 
(2014—2020 г.) и за отмяна на 
Решение 1982/2006/ЕО (ОВ L …)“

Or. en

Обосновка

Допълнения, за да се посочи по-ясно, че „SESAR“ трябва да преследва установените в 
„Хоризонт 2020“ цели по отношение на изследванията и иновациите. 
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Изменение 9

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Вноската на Съюза, покриваща 
разходите за съответната година 
съгласно многогодишната финансова 
рамка за периода 2014—2020 г., е в 
размер до 600 млн. EUR10, включително 
вноски на ЕАСТ, платени от 
бюджетните кредити, определени за
„Хоризонт 2020“ — Рамкова програма 
за научни изследвания и иновации 
(2014—2020 г.)“.

Вноската на Съюза, покриваща 
разходите за съответната година 
съгласно многогодишната финансова 
рамка за периода 2014—2020 г., е в 
размер до 600 милиона евро21, 
включително вноски на ЕАСТ, платени 
от бюджетните кредити, определени за
„Хоризонт 2020“ и по-специално от 
стълб ІІІ на общественото 
предизвикателство „интелигентен, 
екологосъобразен и интегриран 
транспорт“.

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

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

Or. en

Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7
Оценка
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На всеки три години от началото на 
дейността на Съвместното предприятие 
и 6 месеца след прекратяването на 
съществуването на Съвместното 
предприятие Комисията извършва 
оценка на прилагането на настоящия 
регламент, на постигнатите от 
Съвместното предприятие резултати и 
на методите му на работа, както и на
общото му финансово състояние.
Комисията представя резултатите от 
тези прегледи на Европейския 
парламент и на Съвета.

На всеки три години от началото на 
дейността на Съвместното предприятие 
и 6 месеца след прекратяването на 
съществуването на Съвместното 
предприятие Комисията извършва
оценка на прилагането на настоящия 
регламент, на постигнатите от 
Съвместното предприятие резултати, 
като се съсредоточава по-специално 
върху въздействието и
ефективността на тези конкретни 
резултати, постигнати в определения 
срок, в съответствие с Генералния 
план за УВД. Оценките обхващат и
методите на работа, както и общото 
финансово състояние на Съвместното 
предприятие. Комисията представя 
резултатите от тези прегледи на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 12

Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕО) № 219/2007
Приложение – член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) В член 3 се добавя следният 
параграф:
„1а. Съставът и председателството 
на Административния съвет са в 
съответствие с член 16 от 
„Хоризонт 2020“ и гарантират 
равнопоставеност между половете.“

Or. en

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В член 6 параграф 1 се заменя със 
следния текст:

2. Член 6 се заменя със следния текст:

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 1 – точка 2 
Регламент (ЕО) № 219/2007
Приложение – член 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

2. Правилата, посочени в параграф 1, 
най-малко:
а) предвиждат изискване членовете 
на Административния съвет, 
изпълнителният директор, членовете 
на Съвместното предприятие и 
служителите на Съвместното 
предприятие да представят 
декларация за обвързване и да заявят 
липсата или наличието на интереси, 
които биха могли да се считат за 
накърняващи тяхната независимост;
б) изискват декларациите по буква а) 
да бъдат точни и пълни, да се 
представят в писмена форма при 
встъпване в длъжност на 
съответните лица, а в случай че 
настъпят промени в личното 
положение на лицата − да се 
подновят, както и да бъдат 
оповестени публично;
в) включват ясни и обективни 
критерии за оценка на декларациите, 
направени съгласно буква а), 
гарантират последователно 
прилагане на тези критерии и 
предвиждат проверката на всяка 
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декларация, в случай че възникнат 
каквито и да било съмнения във 
връзка с нея;
г) включват процедура, която да 
гарантира, че лица, чиито интереси 
биха могли да бъдат счетени за 
накърняващи независимостта им във 
връзка с определена точка от дневния 
ред, не участват в подготовката, 
прегледа или процедурите за възлагане 
при покани за търгове, ако същите 
притежават или имат споразумения 
за партньорство с органи, които са 
потенциални кандидати за търг, или 
представляват такива органи, или са 
били установени други потенциални 
конфликти на интереси;
д) съдържат ясна и последователна 
политика и процедури в случай на 
нарушение на правилата, 
включително ефективни, съразмерни 
и възпиращи санкции;
е) предвиждат подходящо 
задължително обучение относно 
конфликтите на интереси за 
изпълнителния директор, всички 
членове на персонала на Съвместното 
предприятие и членовете на 
Административния съвет;
ж) засягат въпроси, свързани с 
положението, създало се след като 
дадено лице е престанало да заема 
поста си в Съвместното 
предприятие.“

Or. en

Обосновка

Новият текст се основава на текста, който вече е приет в комисията по 
промишленост, изследвания и енергетика във връзка с Европейската агенция за ГНСС, 
и се стреми да създаде цялостна политика по отношение на конфликти на интереси, 
което изисква всички страни да заявят липсата или наличието на подобни конфликти 
на интереси и да се определи процедура за справяне с тях, тъй като твърде често 
декларации за интерес се правят, но не се предприемат съответни действия.
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Изменение 15

Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 219/2007
Приложение – член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпълнителният директор се назначава 
като срочно нает служител на 
Съвместното предприятие съгласно 
член 2, буква а) от Условията за работа 
на другите служители на Съюза.
Изпълнителният директор се назначава 
от Административния съвет от списък с 
кандидати, предложен от Комисията, 
след открита и прозрачна процедура по 
подбор.

Изпълнителният директор се назначава 
като срочно нает служител на 
Съвместното предприятие съгласно 
член 2, буква а) от Условията за работа 
на другите служители на Съюза.
Изпълнителният директор се назначава 
от Административния съвет от списък с 
кандидати, предложен от Комисията, в 
съответствие с член 16 от 
„Хоризонт 2020“ и след открита и 
прозрачна процедура по подбор.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 219/2007
Приложение – член 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Съвместното предприятие 
гарантира равнопоставеност между 
половете в договорите и 
споразуменията за безвъзмездни 
средства в съответствие с член 16 от 
„Хоризонт 2020“.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът приветства предложението на Комисията относно удължаването на срока 
на съществуване на Съвместното предприятие SESAR до 2024 г. като важна част от 
пакета за инвестиции в иновации в рамките на програмата „Хоризонт 2020“. Това 
съвместно предприятие ще продължи координирания подход в научните изследвания и 
иновациите в областта на управлението на въздушното движение (УВД) в контекста на 
Единното европейско небе.

По отношение на изменението на член 6 докладчикът счита, че SESAR трябва да има 
строга политика относно конфликтите на интереси, която да изисква всички страни да 
заявят липсата или наличието на конфликти на интереси и да се определи процедура за 
справяне с тях, тъй като твърде често декларации за интерес се правят, но не се 
предприемат съответни действия.

По отношение на твърде хоризонталните изменения докладчикът е на мнение, че 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ посредством публично-частни партньорства въз 
основа на член 187 следва да се извършва само ако други форми на партньорство не 
биха изпълнили целите или не биха могли да привлекат достатъчно средства. 
Управлението и функционирането им следва да бъде открито, прозрачно, ефективно и 
ефикасно и да дава възможност на широк кръг заинтересовани лица да осъществяват 
дейност в конкретните си области. Ето защо докладчикът подчертава значението на 
принципите, договорени по време на преговорите за „Хоризонт 2020“ относно 
публично-частните партньорства и това, какво се очаква от тях. Това е важно по 
отношение на откритостта, прозрачността, свободния достъп и особено 
равнопоставеността на половете – въпроси, във връзка с които докладчикът внася 
изменения с цел осигуряване изпълнението на разпоредбите на член 15 от Регламента 
за „Хоризонт 2020“ относно равнопоставеността на половете.

Ясно е, че за изпълнението на „Хоризонт 2020“ съвместното предприятие SESAR 
трябва да е в съответствие с установените в предизвикателството „интелигентен, 
екологосъобразен и интегриран транспорт“ приоритети на „Хоризонт 2020“ по 
отношение на научните изследвания и иновациите.  Докладчикът внася изменения в 
този смисъл.

В заключение докладчикът би желал да обърне внимание на факта, че това съвместно 
предприятие ще действа в съответствие с правилата за участие, определени в 
„Хоризонт 2020“, без дерогации; Процедурата за освобождаване от отговорност остава 
непроменена въз основа на член 208 от Финансовия регламент, а бюджетът е адаптиран 
към резултатите на МФР за „Хоризонт 2020“.


