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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

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив. Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изграждане и експлоатация на европейските системи за спътникова навигация
(COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0814),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 172 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0464/2011),

– 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, както и на комисията по бюджети и 
комисията по транспорт и туризъм (A7-0000/2012),

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 регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Европейската политика в областта на 
спътниковата навигация има за цел да 
осигури на Съюза две системи за 
спътникова навигация, а именно 
създадената по програма „Галилео“ 
система, и система EGNOS (наричани 
по-нататък „системите“). Тези системи 
са резултатът съответно от програмите
„Галилео“ и EGNOS (наричани по-

(1) Европейската политика в областта на 
спътниковата навигация има за цел да 
осигури на Съюза две системи за 
спътникова навигация, а именно 
създадената по програма „Галилео“ 
система, и система EGNOS (наричани 
по-нататък „системите“). Тези системи 
са резултатът съответно от програмите
„Галилео“ и EGNOS (наричани по-
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нататък „програмите“). Всяка една от 
двете инфраструктури включва
спътници и мрежа от наземни станции.

нататък „програмите“). Всяка една от 
двете инфраструктури използва
спътници и мрежа от наземни станции.

Or. en

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Програма EGNOS има за цел да се 
подобри качеството на сигналите на 
съществуващите глобални 
навигационни спътникови системи 
(наричани по-нататък „ГНСС“).

(3) Програма EGNOS има за цел да се 
подобри качеството на сигналите на 
различните глобални навигационни 
спътникови системи (наричани по-
нататък „ГНСС“).

Or. en

Изменение 3
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.
Поради непълното географско 
покритие обаче много региони на 
Съюза не могат да ползват услугите, 
предоставяни от EGNOS. 
Следователно следва да се даде 
абсолютен приоритет на 
осигуряването на пълно географско 
покритие на държавите членки.  
Също така би било уместно да се 
разшири покритието, по-специално 
към територии на страни 
кандидатки и трети страни, 
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участващи в инициативата за 
Единно европейско небе и в 
Европейската политика за съседство. 
Такова разширяване към трети 
страни не следва да забавя 
разширяването на покритието в 
рамките на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Важно е да се гарантира, че 
няма пречки пред използването на 
услугите, предоставяни по двете 
програми. Таксуването на 
използването на някои от тези услуги 
би представлявало такава пречка. 
Имайки предвид това, би било 
уместно услугите за безопасност на 
човешкия живот за бъдат безплатни. 
Същият подход следва да се прилага и 
по отношение на използването на 
публично регулираната услуга от 
държавите членки и определени 
органи на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Тъй като по принцип програмите 
изцяло се финансират от Съюза, е 
целесъобразно да се предвиди, че 
Европейският съюз е собственик на 
всички материални или нематериални 

(12) Тъй като по принцип програмите 
изцяло се финансират от Съюза, е 
целесъобразно да се предвиди, че 
Европейският съюз е собственик на 
всички материални или нематериални 
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активи, създадени или разработени в 
рамките на тези програми. За да бъдат 
спазени в пълна степен основните права 
в областта на собствеността, е 
целесъобразно да се сключат 
необходимите споразумения със 
сегашните собственици, по-специално 
за основните части на инфраструктурите 
и за тяхната сигурност. За да се улесни 
приемането на спътниковата навигация 
от стопанските субекти, е необходимо 
да се гарантира оптималното използване 
от трети лица, по-специално на правата 
на интелектуална собственост, 
произтичащи от програмите и 
принадлежащи на Съюза, по-конкретно 
в социално-икономически план.

активи, създадени или разработени в 
рамките на тези програми. За да бъдат 
спазени в пълна степен основните права 
в областта на собствеността, е 
целесъобразно да се сключат 
необходимите споразумения със 
сегашните собственици, по-специално 
за основните части на инфраструктурите 
и за тяхната сигурност. За да се улесни 
приемането на спътниковата навигация 
от стопанските субекти, е необходимо 
да се гарантира оптималното използване 
от трети лица, по-специално на правата 
на интелектуална собственост, 
произтичащи от програмите и 
принадлежащи на Съюза, по-конкретно 
в социално-икономически план.
Комисията следва да гарантира, че 
може да прехвърля или лицензира 
произтичащи от работата по 
програмите права на интелектуална 
собственост на трети страни, ако 
това бъде счетено за уместно, като 
всеки случай се оценява поотделно.

Or. en

Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Разпоредбите в настоящия 
регламент по отношение на 
собствеността не засягат активи, 
създадени или разработени извън 
програмите. Такива активи обаче 
могат понякога да се окажат важни 
за изпълнението на програмите. За да 
насърчи разработването на нови 
технологии извън рамките на 
програмите, Комисията следва да 
насърчава трети страни да 
предоставят на вниманието й такива 
важни активи и следва, когато това е 
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от полза за програмите, да договоря 
подходящото им използване. 

Or. en

Изменение 7
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.

Не се отнася за българската версия.

Or. en

Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) По предложение на Комисията от 
29 юни 2011 г Европейският парламент 
и Съветът [решиха] да отпуснат 
максимална сума от [7897] млн. EUR по 
текущи цени за периода от 1 януари 
2014 г. до 31 декември 2020 г. за 
финансиране на дейностите във връзка с 
програмите. Целесъобразно е да се 
уточни, че тези дейности обхващат
също и защитата на системите и 
функционирането им, включително при 
изстрелването на спътници. В тази 
връзка участието в разходите, 

(15) По предложение на Комисията от 
29 юни 2011 г Европейският парламент 
и Съветът [решиха] да отпуснат 
максимална сума от [7897] млн. EUR по 
текущи цени за периода от 1 януари 
2014 г. до 31 декември 2020 г. за 
финансиране на дейностите във връзка с 
програмите. За по-голяма яснота и за 
по-добър контрол върху разходите, 
цялата сума следва да бъде разбита по 
различни категории. Въпреки това, в 
интерес на гъвкавостта, Комисията 
следва да може да преразпределя 
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необходими за ползването на услуги, 
които могат да осигурят тази защита, 
между които са и тези, предоставяни от 
системите за осигуряване на 
информация за ситуацията в космоса
(наричани по-нататък „SSA“), би могло 
да се финансира от отпуснатия за 
програмите бюджет в зависимост от 
наличните средства при стриктно 
управление на разходите и при пълно 
съблюдаване на горепосочения общ 
размер, който е фиксиран в член [x] от 
Регламент XYZ на Съвета за определяне 
на многогодишната финансова рамка за 
годините 2014—2020. С оглед на 
продължаването на програмите с 
настоящия регламент се определя 
финансов пакет, който представлява 
основна отправна точка по смисъла на 
точка [17] от Междуинституционалното 
споразумение от xx/yy/201z между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно сътрудничеството 
по бюджетните въпроси и относно 
доброто финансово управление и по 
смисъла на член 14 [от предложението 
за Регламент на Съвета от 29 юни 2011 
г.] за определяне на многогодишната 
финансова рамка за годините 2014—
2020[12].

средства от една категория в друга. 
Дейностите по програмата следва да
включват също и защитата на 
системите и функционирането им, 
включително при изстрелването на 
спътници. В тази връзка участието в 
разходите, необходими за ползването на 
услуги, които могат да осигурят тази 
защита, между които са и тези, 
предоставяни от системите за 
осигуряване на информация за 
ситуацията в космоса (наричани по-
нататък „SSA“), би могло да се 
финансира от отпуснатия за програмите 
бюджет в зависимост от наличните 
средства при стриктно управление на 
разходите и при пълно съблюдаване на 
горепосочения общ размер, който е 
фиксиран в член [x] от Регламент XYZ 
на Съвета за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2014—2020. С оглед на 
продължаването на програмите с 
настоящия регламент се определя 
финансов пакет, който представлява 
основна отправна точка по смисъла на 
точка [17] от Междуинституционалното 
споразумение от xx/yy/201z между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно сътрудничеството 
по бюджетните въпроси и относно
доброто финансово управление и по 
смисъла на член 14 [от предложението 
за Регламент на Съвета от 29 юни 2011 
г.] за определяне на многогодишната 
финансова рамка за годините 2014—
2020[12].

Or. en

Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 16
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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 бюджетни 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 експлоатацията на
системата EGNOS. Те следва да се 
отпускат и за дейности за максимално 
увеличаване на икономическите и 
социални ползи от програмите и за
финансиране на определени други 
дейности, необходими за управлението 
и постигането на целите на програмите.

Or. en

Изменение 10
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 иновации —
„Хоризонт 2020“, като например 
тези, които са свързани с развитието 
на създадени по системите 
приложения. Тези дейности ще дадат 

(18) От голямо значение е 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.
Това следва да бъде целта на 
дейностите за максимално 
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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.

увеличаване на икономическите и 
социални ползи от програмите, които 
следва да включват работа, 
финансирана по рамковата програма 
за научни изследвания и иновации 
„Хоризонт 2020“ и да се изпълняват 
във връзка с програмите.

Or. en

Изменение 11
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, всички приходи от 
системата следва да се получават от 
Съюза и да се използват в подкрепа на 
програмите. По-специално, те следва 
да се използват за дейности за 
максимално увеличаване на 
социалните и икономическите ползи  
от програмите.  Освен това във всеки 
договор, сключен с предприятия от 
частния сектор, може да се предвиди 
начин за разпределяне на приходите.

Or. en

Изменение 12
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 

(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 
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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 Съвета14, 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 
Европейската агенция за ГНСС, за да 
може като представител на Съюза 
Комисията да упражнява в пълна степен 
правомощията си за контрол.

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 популяризирането 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 
посочва 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 
икономическите и социални ползи от  
програмите. 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. Тези споразумения за 
делегиране на правомощия следва по-
конкретно да включват общите условия 
за управление на средствата, отпуснати 
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на Европейската агенция за ГНСС, за да 
може като представител на Съюза 
Комисията да упражнява в пълна степен 
правомощията си за контрол.

Or. en

Изменение 13
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) За фазата на разгръщане на 
програма „Галилео“ Съюзът следва да 
сключи с Европейската космическа 
агенция споразумение за делегиране на 
правомощия, в което се посочват 
задачите на Агенцията в тази фаза.  
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, като в 
същото време предоставя 
достатъчна гъвкавост на агенцията 
за ефективно изпълнение на 
техническите й задачи. 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.

Or. en

Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 24 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(24a) За фазата на експлоатация на 
програмите, Европейската агенция за 
ГНСС следва да сключи работни 
споразумения с Европейската 
космическа агенция, в които се 
посочват задачите на последната при 
разработването на следващото 
поколение системи и оказването на 
техническа подкрепа по отношение 
на съществуващото поколение 
системи. В тази връзка следва да бъде 
отбелязано, че 
научноизследователските и 
технологичните дейности, свързани с 
еволюцията на системите, се 
финансират по програма „Хоризонт 
2020“.

Or. en

Изменение 15
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 

(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 
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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.

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. Предвид специфичната 
структура на космическата
индустрия и нейното стратегическо 
значение, е необходимо също така при 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки да се обърне 
специално внимание на 
необходимостта да бъде поддържан 
промишленият капацитет на 
космическия сектор на Съюза.

Or. en
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Изменение 16
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 за 
да се установи рамка за управлението 
на правата на интелектуална 
собственост, 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.

Or. en

Изменение 17
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, 

1. Европейските програми за 
спътникова навигация „Галилео“ и 
EGNOS обхващат всички дейности, 
необходими както за дефиниране, 
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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.

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

Изменение 18
Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Създадената по програма „Галилео“ 
система е автономна инфраструктура на 
глобалната навигационна спътникова 
система (ГНСС), която се състои от 
спътници и глобална мрежа от наземни 
станции.

2. Създадената по програма „Галилео“ 
система е автономна инфраструктура на 
глобалната навигационна спътникова 
система (ГНСС), специално 
проектирана за граждански цели,
която се състои от спътници и глобална 
мрежа от наземни станции.

Or. en

Изменение 19
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 доставя 
коригирани и подобрени сигнали, 
излъчвани от различните глобални 
навигационни спътникови системи. Тя 
се състои от наземни станции и няколко 
транспондера, инсталирани на 
геостационарни спътници.

Or. en
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Изменение 20
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предлагане на услуга за безопасност 
на човешкия живот, която е 
предназначена за потребители, за които 
сигурността е от първостепенно 
значение. Тази услуга отговаря също 
така на изискванията на някои сектори 
за непрекъснатост, достъпност и 
точност и включва функция за цялост на 
системата, която прави възможно 
предупреждаването на потребителите в 
случай на нарушение във 
функционирането на системата.

б) предлагане на безплатна услуга за 
безопасност на човешкия живот, която е 
предназначена за потребители, за които 
сигурността е от първостепенно 
значение. Тази услуга отговаря също 
така на изискванията на някои сектори 
за непрекъснатост, достъпност и 
точност и включва функция за цялост на 
системата, която прави възможно 
предупреждаването на потребителите в 
случай на нарушение във 
функционирането на системата.

Or. en

Изменение 21
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, шифровани сигнали и 
се предлагат безплатно на 
държавите членки и на 
институциите на Съюза, 
включително на Европейската 
служба за външна дейност;

Or. en
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Изменение 22
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предлагане на услуга за безопасност 
на човешкия живот, предназначена за 
потребители, за които сигурността е от 
първостепенно значение. По-специално 
тази услуга отговаря на изискванията на 
някои сектори за непрекъснатост, 
достъпност и точност и включва 
функция за цялост на системата, която 
прави възможно предупреждаването на 
потребителите в случай на нарушение 
във функционирането на системата в 
зоната на покритие.

в) предлагане на безплатна услуга за 
безопасност на човешкия живот, 
предназначена за потребители, за които 
сигурността е от първостепенно 
значение; по-специално тази услуга 
отговаря на изискванията на някои 
сектори за непрекъснатост, достъпност 
и точност и включва функция за цялост 
на системата, която прави възможно 
предупреждаването на потребителите в 
случай на нарушение във 
функционирането на системата в зоната 
на покритие.

Or. en

Изменение 23
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 възможно най-бързо 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 държави кандидатки 
и на трети държави, които участват в 
инициативата за Единно европейско 
небе и в европейската политика за 
съседство.

Or. en
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Изменение 24
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.

Не се отнася за българската версия

Or. en

Изменение 25
Предложение за регламент
Член 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) фаза на развитие и валидиране, която 
обхваща конструирането и 
изстрелването на първите спътници, 
изграждането на първите наземни 
инфраструктури и всички дейности и 
операции, необходими за валидирането 
на системата в орбита. Целта е тази 
фаза да приключи през 2013 г.;

б) фаза на развитие и валидиране, която
се предвижда да приключи през 2013 г. 
и обхваща конструирането и 
изстрелването на първите спътници, 
изграждането на първите наземни 
инфраструктури и всички дейности и 
операции, необходими за валидирането 
на системата в орбита;

Or. en

Изменение 26
Предложение за регламент
Член 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) фаза на разгръщане, която обхваща 
както изграждане и защита на всички 

в) фаза на разгръщане, която се 
предвижда да приключи през 2020 г., 
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космически и наземни инфраструктури, 
така и операциите във връзка с това 
изграждане, и която включва 
подготвителните дейности за фазата на 
експлоатация. Целта е тази фаза, 
която започна през 2008 г., да 
приключи през 2020 г.;

обхваща както изграждане и защита на 
всички космически и наземни 
инфраструктури, така и операциите във 
връзка с това изграждане, и която 
включва подготвителните дейности за 
фазата на експлоатация;

Or. en

Изменение 27
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
оперативни дейности, включително
управлението на инфраструктурата, 
поддръжката, непрекъснатото 
усъвършенстване и защитата на 
системата, дейностите по сертификация 
и стандартизация, свързани с 
програмата и предоставянето,
популяризирането и пазарната 
реализация на услугите, посочени в 
член 1, параграф 4 и на приложенията 
и услугите, развивани въз основа на 
тези услуги, дейностите по 
разработване и прилагане във връзка с 
еволюцията и бъдещите поколения на 
системата, включително дейности 
по възлагане на обществени поръчки, 
и всички други дейности, необходими за 
развитието на системата и нормалното 
протичане на програмата. Тази фаза
започва през 2014 г. с предоставянето 
на първите услуги. Пълният 
оперативен капацитет се постига 
през 2020 г.

Or. en
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Изменение 28
Предложение за регламент
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Експлоатация на система EGNOS Не се отнася за българската версия.

Or. en

Изменение 29
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 оперативни 
дейности, включително управлението 
на инфраструктурата, поддръжката, 
непрекъснатото усъвършенстване и 
защитата на системата, дейностите по 
сертификация и стандартизация, 
свързани с програмата и 
предоставянето, популяризирането и 
пазарната реализация на услугите, 
посочени в член 1, параграф 5 и на 
приложенията и услугите, развивани 
въз основа на тези услуги, дейностите 
по разработване и прилагане във 
връзка с еволюцията и бъдещите 
поколения системи, включително 
дейности по възлагане на обществени 
поръчки, всички елементи с оглед на 
надеждността на системата и 
експлоатацията й, както и географския 
обхват на услугите в съответствие с 
член 1, параграф 5.

Or. en

Изменение 30
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията следи за оптималното 
използване, по-специално на правата на 
интелектуална собственост на Съюза.

Комисията гарантира, че посочените в 
параграф 1 активи се използват 
оптимално. По-специално, тя 
управлява правата на интелектуална 
собственост, произтичащи от 
работата по програмите по 
възможно най-ефективен начин, като 
взема предвид интересите на
заинтересованите страни и 
необходимостта от гарантиране на 
хармоничното развитие на пазарите 
и на новите технологии. За тази цел 
тя гарантира, че сключените по 
програмите договори включват 
възможността за прехвърляне или 
издаване на лицензи за използването 
на права на интелектуална 
собственост, произтичащи от 
работата по програмите на трети 
страни.

Or. en

Изменение 31
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията, чрез делегирани актове в 
съответствие с член 34, установява 
рамка за управление на правата на 
интелектуална собственост, както е 
посочено в параграф 2.

Or. en

Изменение 32
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) дейностите, свързани с фазата на 
разгръщане на програма „Галилео“, 
включително управлението и 
наблюдението на тази фаза;

a) дейностите, свързани с космическия 
сегмент и сегмента, свързан с 
обновяването на съществуващата 
система от спътници на програмата 
„Галилео“, включително, но не само, 
разгръщане на система от 
референтни спътници, заедно с 
необходимите резерви, свързаните с 
това изстрелвания и обновяване на 
остарелите спътници и разработване 
на ново поколение спътници;

Or. en

Изменение 33
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 
тази фаза;

б) дейностите, свързани с наземния 
сегмент и предоставянето на услуги 
на програма „Галилео“, включително, 
но не само, увеличаване на 
капацитета за управление от 18 на 24 
спътника, 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, експлоатацията на 
телекомуникационната мрежа и 
поддържане на системата; 
дейностите за  максимално 
увеличаване на икономическите и 
социални ползи от програмата;
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Or. en

Изменение 34
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) дейностите, свързани с 
експлоатацията на система EGNOS.

в) дейностите, свързани с 
експлоатацията на система EGNOS, 
включително, но не само, 
експлоатационния договор за 
използване и поддържане на 
системата, технологично 
осъвременяване и извеждането от 
употреба, отчитайки различните 
версии на системата, 
експлоатационния договор за 
транспондерите и разширяване на 
географския обхват на услугите;
дейностите за  максимално 
увеличаване на икономическите и 
социални ползи от програмата;

Or. en

Изменение 35
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) дейностите, свързани с 
управлението на програмите, 
включително, но не само, 
проектирането и възлагането на 
обществени поръчки, управление на 
системата, управление на 
центровете за сигурност, управление 
на експлоатацията и 
административните разходи.

Or. en
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Изменение 36
Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Фазите на разгръщане и 
експлоатация се финансират от Съюза 
в съответствие с член 10, параграф 1, 
без да се засягат параграфи 2 и 3 на 
настоящия член.

1. Дейностите, свързани с програма 
„Галилео“, посочени в член 7, 
параграф 1, букви а), б) и ва) и в член 7, 
параграф 2, се финансират от Съюза в 
съответствие с член 10, параграф 1 и 
параграф 1а, букви а), б) и г), без да се 
засягат параграфи 2 и 3 на настоящия 
член.

Or. en

Изменение 37
Предложение за регламент
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансиране на експлоатацията на 
система EGNOS

Не се отнася за българската версия.

Or. en

Изменение 38
Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съюзът осигурява финансирането на 
експлоатацията на система EGNOS в 
съответствие с член 10, параграф 1, без 
да се засягат средствата от други 
евентуални източници на финансиране, 
по-специално тези, които са посочени в 
параграфи 2 и 3 от настоящия член.

1. Съюзът осигурява финансирането на
дейностите, свързани с
експлоатацията на система EGNOS, 
посочени в член 7, параграф 1, букви в) 
и ва) и в член 7, параграф 2, в
съответствие с член 10, параграф 1 и 
параграф 1а, букви в) и г), без да се 
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засягат средствата от други евентуални 
източници на финансиране, по-
специално тези, които са посочени в 
параграфи 2 и 3 от настоящия член.

Or. en

Изменение 39
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Сумата, посочена в параграф 1, се 
разпределя както следва:

Or. en

Изменение 40
Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за дейностите, посочени в член 7, 
параграф 1, буква а), [2340] млн. EUR 
по текущи цени;

Or. en

Изменение 41
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 а – буква б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за дейностите, посочени в член 7, 
параграф 1, буква б), [3242] млн. EUR 
по текущи цени, от които поне 7% се 
разпределят за дейности за 
максимално увеличаване на 
икономическите и социални ползи от 
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програмата, както е посочено в член 
7, параграф 1, буква б);

Or. en

Изменение 42
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 а – буква в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за дейностите, посочени в член 7, 
параграф 1, буква в), [1698] млн. EUR 
по текущи цени, от които поне 4 % се 
разпределят за дейности за 
максимално увеличаване на 
социалните и икономическите ползи 
от програмата, както е посочено в 
член 7, параграф 1, буква в);

Or. en

Изменение 43
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 а – буква г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) за дейностите, посочени в член 7, 
параграф 1, буква ва) и член 7, 
параграф 2, [617] млн. EUR по текущи 
цени.

Or. en

Изменение 44
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 а – алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Маржовете, предвидени да покриват 
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различните видове рискове, се 
включват във всяка категория 
разходи.

Or. en

Изменение 45
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 а – алинея 3 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 46
Предложение за регламент
Член 10 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Комисията може да пренасочва 
средства от една категория разходи 
към друга, както е определено в 
параграф 1а, буква а) до буква г), като 
таванът е 10 % от посочената в 
параграф 1 сума. Когато подобни 
пренасочвания засягат сума, 
надвишаваща 10 % от посочената в 
параграф 1 сума, Комисията се 
консултира с Комитета по член 35, 
параграф 1 в съответствие с 
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процедурата по консултиране, 
посочена в член 35, параграф 2.

Or. en

Изменение 47
Предложение за регламент
Член 10 - параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Комисията уведомява Европейския 
парламент и Съвета за всякакви 
пренасочвания по параграфи 1а и 1б.

Or. en

Изменение 48
Предложение за регламент
Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Приходите от експлоатацията на 
програмите се получават от Съюза, 
превеждат се на бюджета на Съюза и се 
разпределят за програмите. Ако 
размерът на приходите е по-голям от 
необходимото за финансиране на фазите 
на експлоатация на програмите, всяко 
адаптиране на принципа на 
разпределение подлежи на одобрение от 
страна на бюджетния орган въз основа 
на предложение на Комисията.

1. Приходите от експлоатацията на 
програмите се получават от Съюза, 
превеждат се на бюджета на Съюза и се 
разпределят за програмите и по-
специално за максимално увеличаване 
на социалните и икономическите 
ползи от тях. Ако размерът на 
приходите е по-голям от необходимото 
за финансиране на фазите на 
експлоатация на програмите, всяко 
адаптиране на принципа на 
разпределение подлежи на одобрение от 
страна на бюджетния орган въз основа 
на предложение на Комисията.

Or. en
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Изменение 49
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 носи цялостна 
отговорност за програмите. Тя 
управлява средствата, които са 
разпределени за програмите съгласно 
настоящия регламент, и следи за 
изпълнението на всички дейности по 
програмите.

Or. en

Изменение 50
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Освен общите задачи по параграф 1 и 
посочените в останалите разпоредби на 
настоящия регламент, задачите на
Комисията съгласно настоящия 
регламент включват и следните 
специфични задачи:

2. Освен общите задачи по параграф 1 и 
посочените в останалите разпоредби на 
настоящия регламент задачи, 
Комисията:

Or. en

Изменение 51
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) осигуряване на ясно разпределение 
на задачите между отделните участващи 
субекти в програмите и възлагане на 
Европейската агенция за ГНСС и 
Европейската космическа агенция на
задачите съответно по член 15, параграф
1, буква г) и по член 16, като за целта се 

a) осигурява ясно разпределение на 
задачите между отделните участващи 
субекти в програмите и възлага на 
Европейската агенция за ГНСС и 
Европейската космическа агенция 
задачите съответно по член 15, параграф
1а и по член 16, като за целта се 
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сключват споразумения за делегиране 
на правомощия;

сключват споразумения за делегиране 
на правомощия;

Or. en

Изменение 52
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) гарантиране на своевременното 
изпълнение на програмите в рамките 
на бюджетната рамка, определена в 
член 10, и в съответствие с целите, 
определени в член 1; създаване, за тази 
цел, 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;

Or. en

Изменение 53
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) управление на отношенията с третите 
държави и международните 
организации от името на Съюза и в 
областта на компетентността си;

Не се отнася за българската версия.

Or. en

Изменение 54
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) осигуряване на сигурността на 
програмите и установяване на 
механизми за координация между 
отделните участващи субекти.

Не се отнася за българската версия.

Or. en

Изменение 55
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е необходимо за нормалното 
протичане на фазите на програма 
„Галилео“ и за експлоатацията на 
система EGNOS, посочени съответно в 
членове 3 и 4, Комисията установя 
мерките, необходими за:

Не се отнася за българската версия.

Or. en

Изменение 56
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Системите и функционирането им са 
сигурни.

1. Системите и функционирането им са 
сигурни и са под отговорността на 
Комисията в съответствие с член 13, 
параграф 2, буква г).

Or. en

Изменение 57
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да се постигнат целите на 
програмите, Европейската агенция за 
ГНСС допринася за изпълнението на 
програмите и изпълнява следните 
задачи в съответствие с указанията 
на Комисията:

1. В съответствие с насоките, 
определени от Комисията,
Европейската агенция за ГНСС:

Or. en

Изменение 58
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по отношение на сигурността на 
програмите и без да се засягат 
членове 14 и 17, тя осигурява:

a) осигурява, по отношение на 
сигурността на програмите и без да се 
засягат членове 14 и 17:

Or. en

Изменение 59
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

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) посредством своя Съвет за 
акредитация на сигурността – 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,

Or. en
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Изменение 60
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) тя изпълнява задачите на 
компетентен орган за PRS по член 5 от 
Решение № 1104/2011/ЕС, ако е 
определена за такъв орган, и оказва 
съдействие на Комисията при 
наблюдение на спазването на общите 
минимални стандарти съгласно член 8, 
параграф 6 от същото решение;

б) изпълнява задачите на компетентен 
орган за PRS по член 5 от Решение № 
1104/2011/ЕС, ако е определена за такъв 
орган, и оказва съдействие на 
Комисията при наблюдение на 
спазването на общите минимални 
стандарти съгласно член 8, параграф 6 
от същото решение;

Or. en

Изменение 61
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) насърчава и осигурява пазарната 
реализация на услугите, посочени в 
член 1, параграфи 4 и 5, включително
чрез извършване на анализ на пазара, 
събиране на информация относно 
потребностите на ползвателите и 
развитието на пазара на спътникова 
навигация и установяване на тесни 
контакти с ползвателите и 
потенциалните ползватели на 
европейската ГНСС;

Or. en

Изменение 62
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква в а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) следи за постигането на 
максимални социални и икономически 
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 
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 
равнище ЕС с цел оползотворяване на 
тези ползи;
iii) извършване на тестване и 
сертифициране на приложения, 
когато това е в интерес на Съюза;
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 



PE489.561v02-00 38/55 PR\904241BG.doc

BG

публичните органи, университетите, 
изследователските центрове, 
потребителските общности и 
промишлеността, като се обръща 
особено внимание на МСП.

Or. en

Изменение 63
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква г) 

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:

1a. Европейската агенция за ГНСС
изпълнява и други специфични задачи 
във връзка с програмите. Тези задачи й 
се възлагат от Комисията 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 включват:

Or. en

Изменение 64
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква г) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в контекста на фазата на 
експлоатация на програмите, както е 
посочено в член 3, буква г) и член 4:

i) оперативните дейности във връзка с
управлението на инфраструктурата, 
поддръжката, непрекъснатото 
усъвършенстване и обновяването на 
системите, дейностите по сертификация 
и стандартизация в рамките на 
програмите и предоставянето на 
услугите, посочени в член 3, буква г) и в 

i) оперативните дейности, включително
управлението на инфраструктурата, 
поддръжката и непрекъснатото 
усъвършенстване на системите, 
дейностите по сертификация и 
стандартизация и предоставянето на 
услугите, посочени в член 1, параграфи 
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член 4, 4 и 5;
ii) дейности по разработване и 
разгръщане във връзка с еволюцията и 
бъдещите поколения системи, в т.ч. 
възлагане на обществени поръчки;

Or. en

Изменение 65
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква г) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) насърчаване сред стопанските 
субекти на приложенията и услугите в 
областта на спътниковата навигация.

б) насърчаване сред стопанските 
субекти на приложенията и услугите в 
областта на спътниковата навигация.

Or. en

Изменение 66
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Освен задачите по параграф 1 и в 
рамките на своята роля Европейската 
агенция за ГНСС подпомага Комисията 
по техническите въпроси и й предоставя 
всяка информация, необходима за 
изпълнението на задачите й в рамките 
на настоящия регламент.

2. Освен задачите по параграфи 1 и 1а и 
в рамките на своята роля Европейската 
агенция за ГНСС подпомага Комисията 
по техническите въпроси и й предоставя 
всяка информация, необходима за 
изпълнението на задачите й в рамките 
на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 67
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3
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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 
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.

3. Извършват се консултации с 
комитета, посочен в член 35, параграф 
1, по отношение на решението за 
делегиране на правомощия, посочено в
параграф 1 от настоящия член. 
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 68
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 всички процедури за 
възлагане на обществени поръчки и 
всички договори, които Европейската 
агенция за ГНСС трябва да сключи с 
предприятия.

Or. en

Изменение 69
Предложение за регламент
Член 16 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Роля на Европейската космическа 
агенция

Споразумения с Европейската 
космическа агенция
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Or. en

Изменение 70
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, въз основа на 
решение за делегиране на правомощия, 
прието съгласно член 54, параграф 2 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002,
споразумение за делегиране на 
правомощия с Европейската 
космическа агенция, което касае 
разгръщането на космическия 
сегмент и сегмента, свързан с 
обновяването на съществуващата 
система от спътници на програмата 
„Галилео“ и в което се посочват 
задачите на агенцията в тази фаза.

Or. en

Изменение 71
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Европейската космическа агенция 
си сътрудничи с Европейската 
агенция за ГНСС въз основа 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:
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a) концепцията, проектирането, 
наблюдението и валидирането в 
рамките на разработването на 
бъдещи поколения системи;
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.

Or. en

Изменение 72
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. Европейският 
парламент и комитетът биват 
информирани за споразумението за 
делегиране на правомощия, което 
трябва да се сключи между Комисията и 
Европейската космическа агенция.

Or. en

Изменение 73
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията информира комитета по 
член 35, параграф 1 за междинните и 

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

крайните резултати от оценката на 
всички процедури за възлагане на 
обществени поръчки и всички договори, 
които Европейската космическа агенция 
трябва да сключи с предприятия.

Or. en

Изменение 74
Предложение за регламент
Член 20 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) поддържане на промишления 
капацитет на космическия сектор на 
Съюза;

Or. en

Изменение 75
Предложение за регламент
Член 20 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) осигуряване по целесъобразност на 
повече от един източник на доставки; 

Or. en

Изменение 76
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 

1. Възложителят може да изиска от 
всеки участник да използва дружества, 
които не са част от групата му и по-
конкретно МСП и нови стопански 
субекти, за подизпълнители на част от 
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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. 

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. 

Or. en

Изменение 77
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Ако участникът посочи в своята 
оферта, че не възнамерява да 
отстъпва на подизпълнител никакъв 
дял от поръчката или да използва 
МСП или нови стопански субекти за 
подизпълнители или че възнамерява 
да отстъпи дял, по-малък от 
минималния процент, посочен в 
параграф 1, той посочва на 
възложителя причините за това. 
Възложителят предоставя тази 
информация на Комисията.

Or. en

Изменение 78
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, 

Комисията създава, въз основа на 
предложението на Европейската 
агенция за ГНСС, многогодишна 
работна програма, в която се 
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необходими за постигане на целите на 
програмите „Галилео“ и EGNOS, които 
са определени в член 1, параграфи 4 и 5.

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

Изменение 79
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 тази многогодишна
работна програма Комисията приема 
годишна работна програма, която 
съдържа план за изпълнение на 
многогодишната програма и 
съответното финансиране.

Or. en

Изменение 80
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 
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.

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

Or. en
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Изменение 81
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 предварителния 
проектобюджет тя изготвя доклад за 
Европейския парламент и Съвета 
относно изпълнението на програмите. 
Докладът съдържа:
a) цялата необходима информация, 
свързана с програмите, по-специално 
по отношение на управлението на 
риска, общите разходи, годишните 
оперативни разходи на всеки значим 
елемент от инфраструктурата на 
„Галилео“, приходите, графика и 
изпълнението;
б) оценка на мерките, предприети с 
цел максимално увеличаване на  
социалните и икономическите ползи 
от програмите.

Or. en

Изменение 82
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Най-късно до 30 юни 2018 г.
Комисията представя на Европейския 
парламент и Съвета доклад за оценката 
с оглед на вземането на решение за 
продължаване, изменение или 
преустановяване на мерките, приети на 
основание настоящия регламент, като в 
доклада ще се разгледат:

1. Най-късно до 30 юни 2017 г.
Комисията представя на Европейския 
парламент и Съвета доклад за оценката 
с оглед на вземането на решение за 
продължаване, изменение или 
преустановяване на мерките, приети на 
основание настоящия регламент, като в 
доклада ще се разгледат:

Or. en
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Изменение 83
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по отношение на „Галилео“: брой 
оперативни спътници, версия на 
разгърнатата наземна 
инфраструктура и брой на 
предоставяните услуги;

a) по отношение на „Галилео“:

Or. en

Изменение 84
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – буква а) – подточка i) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) брой оперативни спътници, версия 
на разгърнатата наземна 
инфраструктура и брой на 
предоставяните услуги;

Or. en

Изменение 85
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – буква а) – подточка ii) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) обем на новите приложения и 
услуги на пазара, които се 
разработват и въвеждат за пазара на 
спътниковата навигация.

Or. en
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Изменение 86
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по отношение на EGNOS: брой 
подобрения на спецификациите на 
услугите, които са представени на 
органите за сертификация.

б) по отношение на EGNOS:

Or. en

Изменение 87
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – буква б) – подточка i) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) брой подобрения на 
спецификациите на услугите, които 
са представени на органите за 
сертификация;

Or. en

Изменение 88
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – буква б) – подточка ii) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) разширяване на географския обхват 
на услугите;

Or. en

Изменение 89
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – буква б) – подточка iii) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) брой летища, които използват 
услугите на EGNOS.

Or. en

Изменение 90
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 и 14, се 
предоставя на Комисията за
неограничен срок, считано от 1 януари 
2014 г.

Or. en

Изменение 91
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 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.

Or. en
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Изменение 92
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 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.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейската политика в областта на спътниковата навигация  ще осигури на Съюза 
две навигационни спътникови системи, система, създадената по програма „Галилео“ и 
системата EGNOS.  Поради способността си да осигуряват много надеждни и точни 
данни за позицията, скоростта и времето, технологиите на глобалната навигационна 
спътникова система (ГНСС) са от основно значение за увеличаване на ефективността в 
много сфери на икономиката и в много области от всекидневния живот на гражданите.

Програмата „Галилео“ няма да стане напълно оперативна до 2013 г., както се 
планираше. Тъй като Регламентът за ГНСС от 2008 г. не установява рамка за 
финансиране и управление на програмите „Галилео“ и EGNOS след 2013 г., е 
необходима нова правна база за системите с оглед на тяхното дългосрочно 
функциониране, поддържане и управление.

Докладчикът напълно подкрепя целта на програма „Галилео“ за създаване на първата 
глобална навигационна спътникова система (ГНСС) под граждански контрол, която е 
напълно независима от другите съществуващи системи, предназначена да предоставя 
непрекъснати услуги за ГНСС.

Спътниковата навигация вече играе важна роля за европейския транспорт и 
промишленост и е важно да престанем да бъдем зависими при определянето на 
местоположението, навигацията и времето от американската GPS и руската GLONASS. 
Европейските ГНСС услуги следва да се предоставят на базата на европейска  
инфраструктура, надеждността на която не зависи от приоритетите на американската, 
руската или китайската отбрана.

Бюджетни средства и бюджетни механизми

Бюджетното предложение на Комисията за настоящия  регламент за ГНСС, предвижда 
средно един милиард евро на година (по цени от 2011 г.) за седемте години от периода 
2014—2020 г.

Разбивката на бюджета, предложена от докладчика следва отделните сегменти на 
програмите:

- дейности, свързани с космическия сегмент и сегмента, свързан с 
обновяването на съществуващата система от спътници на програмата 
„Галилео“, включително, но не само, разгръщане на референтна 
констелация, заедно с необходимите резерви, свързаните с това 
изстрелвания и обновяване на остарелите спътници и разработване на нови 
поколения спътници.

- дейности, свързани с наземния сегмент и предоставянето на услуги на 
програмата „Галилео“, включително, но не само, увеличаване на капацитета 
за управление от 18 на 24 спътника, препрофилиране на услугата за 
безопасност на човешкия живот и търговската услуга, разработване и 
използване на сайт хостинг, използване на станции, разгръщане и 
използване на центрове с обслужващи съоръжения (включително център по 
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изпълнението, геодезия и времева информация)  обслужващ център, 
поддържане на сайта, специализиран персонал, поддържане на космическия 
сегмент, експлоатацията на телекомуникационната мрежа и поддържане на 
системата;  дейности за максимално увеличаване на социалните и 
икономическите ползи от програмата.

- дейности, свързани с експлоатацията на системата EGNOS, включително, 
но не само експлоатационен договор за използване и поддържани на 
системата, технологично осъвременяване и извеждането от употреба, 
отчитайки различните версии на системата, експлоатационен договор за 
транспондерите и разширяване на географския обхват на услугите; 
дейности за максимално увеличаване на социалните и икономическите 
ползи от програмата.

- дейности, свързани с управлението на програмите, включително, но не само 
проектирането и възлагането на обществени поръчки, управление на 
системата, управление на центровете за сигурност, управление на 
експлоатацията и административните разходи.

Комисията, в ролята си на орган, управляващ средствата, следва да разполага с 
необходимата гъвкавост, за да може да пренасочва средства от един сегмент към друг, 
като пренасочените средства не надвишават 10 % от цялата сума.

Първоначалната разбивка на бюджета не включваше дейностите за постигане на 
максимални социални и икономически ползи от програмата на пазарите на 
приложението надолу по веригата след пускането на първите услуги по „Галилео“ през 
2014 г.

Необходимата за приложенията подкрепа възлиза на около 300 млн. евро (около 150 
млн. евро за научноизследователска и развойна дейност и около 150 млн. евро за 
насърчаването на използването на приложенията и за приемането на европейската 
ГНСС технология по цялата територия на ЕС). Бюджетът за научноизследователска и 
развойна дейност следва да бъде определен в рамките на „Хоризонт 2020“.

Управление на програмите

Ролята на Комисията

Комисията трябва да управлява средствата, разпределени за програмите, и да следи за 
изпълнението на всички дейности по програмите, включително на тези, делегирани 
както на Европейската агенция за ГНСС, така и на Европейската космическа агенция 
(ЕКА).

Ролите на Комисията, Европейската агенция за ГНСС и на ЕКА следва да бъдат ясни и 
взаимно изключващи се в интерес на ефективността и отчетността. Следва да се 
избягва възпроизвеждането на възможности, които вече са налични сред услугите на 
Комисията, ЕКА или Европейската агенция за ГНСС. Комисията следва да се 
съсредоточи върху надзора на програмите, като взема решения относно основните цели 
на програмите, определя финансовите правила и правилата за възлагане на обществени 
поръчки, разпределя основните финансови средства, определя и контролира 
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управленската структура.
Комисията следва да разчита на Европейската агенция за ГНСС, която извършва 
експлоатация на ГНСС за взаимодействие с потребителите, предоставяне на услугите, 
експлоатация на инфраструктурата, развиване на приложенията и е активно отговорна 
за въвеждането на ГНСС в различни сфери.
Регламентът следва да позволява да бъде дадено начало на постепенно прилагане, като 
се започне от незабавните и спешни дейности (операции на центровете за сигурност на 
EGNOS и „Галилео“) преди прехвърлянето на други, различни по естество, програмни 
и технически задачи.

Комисията следва да разчита на ЕКА, която действа като космическата агенция за 
Европейския съюз, и да й делегира отговорността (техническа и договорна) за 
проектиране на системи, предлагане и прилагане научноизследователски, технологични 
и развойни дейности, както и на дейности по разгръщане, и за осигуряване на 
техническа подкрепа на Европейската агенция за ГНСС по въпроси, свързани с 
инфраструктурата. Структурата и компетентността за извършването на тези задачи вече 
са налице в ЕКА.

Ролята на Европейската агенция за ГНСС

Европейската агенция за ГНСС е субектът за експлоатация, който се съсредоточава 
върху дейностите за максимално увеличаване на социалните и икономическите ползи 
от програмите. Комисията, в ролята си на управляващ средствата орган, следва да има 
възможност 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.

Европейската агенция за ГНСС:

- гарантира сертифицирането на сигурността посредством Съвета по 
акредитиране на сигурността, както и експлоатацията на центъра за 
сигурност на „Галилео“;

- извършва насърчаване и пазарна реализация на услугите, включително чрез 
провеждане на анализ на пазара, събиране на информация относно 
потребностите на ползвателите и развитието на пазара на спътникова 
навигация, и установява тесни контакти с ползвателите и потенциалните 
ползватели на европейската ГНСС.

Дейностите за насърчаване на използването на приложенията и за приемането на 
европейската ГНСС технология следва да бъдат обхванати от настоящия регламент и 
да съдържат следните задачи, поставени пред Европейската агенция за ГНСС:

- изготвяне и управление на план, основан на приоритетите на различните 
пазари на приложения, като се установява пътна карта за приемане според 
областта на приложение;
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- идентифициране на областите, в 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 равнище ЕС с цел оползотворяване на тези ползи;

- извършване на тестване и сертифициране на приложения, когато това е в 
интерес на Съюза;

- 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“;

- извършване на дейности, които целят приемането на приложенията на 
европейската ГНСС по цялата територия на ЕС, 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.

Ролята на Европейската космическа агенция:

Европейската космическа агенция:
- определя и предлага техническите решения, които отговарят на нуждите на 

програмата;
- управлява развитието на инфраструктурата съгласно целите на програмата;

- преговаря и управлява договорите с фирмите за доставка на 
инфраструктура;

- извършва оценка на другите международни системи;
- предлага и осъществява еволюцията и подготвителната работа за бъдещето;

- поддържа и развива европейската техническа компетентност, по-конкретно 
чрез научноизследователски и технологични дейности,

- предоставя своята техническа подкрепа и дава становището си в качеството 
си на архитект на субекта за експлоатация, за провеждането на 
оперативните дейности.

Европейската космическа агенция си сътрудничи с Европейската агенция за ГНСС въз 
основа 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:

- концепцията, проектирането, наблюдението и валидирането в рамките на 
разработването на бъдещи поколения на системите;
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- техническата подкрепа в рамките на функционирането и поддръжката на 
съществуващото поколение системи.

Заключителни бележки:

По отношение на EGNOS докладчикът счита, че трябва да се даде абсолютен приоритет 
на осигуряването на пълно географско покритие на държавите членки.  EGNOS трябва 
да обхване целия ЕС във възможно най-кратък срок. Също така би било уместно да се 
разшири покритието, за да включва територии на страните кандидатки и трети страни, 
участващи в инициативата за Единно европейско небе и в Европейската политика за 
съседство.

Според обобщението на оценката на въздействието, придружаваща настоящото 
предложение за регламент, 6–7 % от БВП на 27-те държави – членки на ЕС, т.е. 800 
милиарда евро, вече зависят от американската GPS система. Предложените програми за 
ГНСС ще генерират 68,63 милиарда евро (по текущи цени съгласно Насоките за 
оценката на въздействието) нетни ползи за Съюза по време на жизнения цикъл на 
системата от 2014 до 2034 г. Ето защо е особено важно Европейската агенция за ГНСС 
да разполага с бизнес план за разрастването на този пазар.

Успехът на „Галилео“ и EGNOS ще се измерва чрез броя и степента на 
удовлетвореност на техните ползватели. Особено важно е да се създаде структура за 
експлоатация с постоянна и структурирана връзка с ползвателите, която да отговаря за 
качеството и непрекъснатостта на услугата.

Докладчикът подчертава, че трябва да се избягват закъсненията, повишаването на 
разходите и пропуснатите ползи.
Ето защо е особено важно да се осигури добро управление и предимствата на 
европейската ГНСС да се популяризират и съобщават на пазара.


