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Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dalším provádění evropských 
družicových navigačních programů (EGNOS a Galileo)

Návrh nařízení (KOM(2007)0535 – C6–0345/2007 – 2004/0156(COD))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá Vladimír Remek

Pozměňovací návrh 23
Bod odůvodnění 9

(9) Definiční fáze a fáze vývoje programu 
Galileo, které tvoří část programu 
věnovanou výzkumu, byly významnou 
měrou financovány z rozpočtu Společenství 
na transevropské sítě. Zaváděcí fáze musí
být vzhledem k neexistenci opravdového 
závazku privátního sektoru plně 
financována Evropským společenstvím. 
Provoz systému bude moci být předmětem 
koncesních smluv na služby se soukromým 
sektorem nebo veřejných zakázek na služby 
zadaných soukromému sektoru.

(9) Definiční fáze a fáze vývoje programu 
Galileo, které tvoří část programu 
věnovanou výzkumu, byly významnou 
měrou financovány z rozpočtu Společenství 
na transevropské sítě. Zaváděcí fáze má být 
nyní plně financována Evropským 
společenstvím. Provoz systému po roce 
2013 bude moci být později předmětem 
koncesních smluv na služby se soukromým 
sektorem nebo veřejných zakázek na služby 
zadaných soukromému sektoru.

Or. xm
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Odůvodnění

Navržené změny dle stínového zpravodaje lépe a přesněji odrážejí reálnou situaci.

Pozměňovací návrh, který předkládá Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 24
Bod odůvodnění 12

(12) Nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 ze 
dne 12. července 2004 o zřízení řídících 
struktur pro evropské družicové navigační 
programy zřizuje Evropský úřad pro dohled 
nad GNSS (dále zvaný jen úřad pro 
dohled).

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Úkolem úřadu pro dohled bylo podle článku 2 nařízení (ES) č. 1321/2004 zejména působit 
jako orgán udělující povolení soukromým společnostem, které měly původně uskutečňovat 
programy Galileo. V důsledku selhání konsorcia a předložení pozměněného návrhu nařízení 
tento úkol pominul, a úřad by proto měl být zrušen. Zbývající úkoly mohou případně převzít 
Komise a Evropská kosmická agentura.

Pozměňovací návrh, který předkládá David Hammerstein

Pozměňovací návrh 25
Bod odůvodnění 14

(14) Investiční náklady a náklady na provoz 
systémů Galileo a EGNOS pro období 
2007–2013 jsou v současnosti odhadovány 
na 3,4 miliardy EUR v běžných cenách. 
Částka 1 005 milionu eur je již naplánována 
v rámci stávajícího finančního plánu (2007–
2013) na základě návrhu právního předpisu 
Komise o realizaci zaváděcí a provozní fáze 
programu Galileo. Navrhuje se přidat k výše 
uvedené částce částku 2 100 milionů eur. 
Uvolnění této částky bude předmětem revize 
stávajícího finančního rámce (2007–2013). 
Peněžní prostředky pochází z nepoužitých 
rezerv z okruhů 2 a 5 za roky 2007 a 2008. 

(14) Investiční náklady a náklady na provoz 
systémů Galileo a EGNOS pro období 
2007–2013 jsou v současnosti odhadovány 
na 3,4 miliardy EUR v běžných cenách. 
Částka 1 005 milionu eur je již naplánována 
v rámci stávajícího finančního plánu (2007–
2013) na základě návrhu právního předpisu 
Komise o realizaci zaváděcí a provozní fáze 
programu Galileo. Navrhuje se přidat k výše 
uvedené částce částku 2 400 milionů eur. 
Uvolnění této částky bylo předmětem revize 
stávajícího finančního rámce (2007–2013). 
Peněžní prostředky pochází z nepoužitých 
rezerv z okruhu 2 za rok 2007 ve výši 
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V důsledku toho text pozměněného návrhu 
stanoví na 3 105 milionů eur částku, kterou 
je vhodné naplánovat na období 2007–2013 
pro evropské programy GNSS. K 
financování nákladů rovněž přispěje částka 
300 milionů eur, která je k dispozici na 
základě sedmého rámcového programu pro 
výzkum a technologický rozvoj pro 
evropské programy GNSS.

1 600 milionů eur, 200 milionů eur 
z nástroje pružnosti a 200 milionů eur 
z finančních prostředků přesunutých 
v rámci okruhu 1A. V důsledku toho text 
pozměněného návrhu stanoví na 3 405 
milionů eur částku, kterou je vhodné 
naplánovat na období 2007–2013 pro 
evropské programy GNSS, včetně částky 
400 milionů EUR, která je k dispozici na 
základě sedmého rámcového programu pro 
výzkum a technologický rozvoj pro 
evropské programy GNSS.

Or. en

Odůvodnění

Aktualizace textu s ohledem na dosaženou dohodu o revizi finančního rámce.

Pozměňovací návrh, který předkládá Etelka Barsi-Pataky

Pozměňovací návrh 26
Bod odůvodnění 14a (nový)

(14a) Pro udělení těchto finančních 
prostředků Společenství jsou nezbytné 
efektivita postupů zadávání zakázek 
a vyjednávání smluv, které dosáhnou 
ekonomicky nejvýhodnější nabídky a dodrží 
navržený časový plán programů, což v obou 
případech zajišťuje Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Pozměňovací návrh 27
Bod odůvodnění 14a (nový)

(14a) Členské státy, třetí země nebo 
mezinárodní organizace se mohou na 
základě příslušné dohody účastnit 
v evropských družicových navigačních 
programech finančními prostředky nebo 
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v podobě věcného plnění, v souladu 
s článkem 18 finančního nařízení 
o souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství.

Or. es

Odůvodnění

Financování popsané ve finančním nařízení by mělo být základem pro finanční stránku účasti 
států nebo mezinárodních organizací v projektu Galileo, jenž může mít buď podobu věcného 
plnění, nebo podobu finanční (jak tomu již bylo v předchozích fázích v případě účasti třetích 
zemí). Možnost zapojit se by měly mít nejenom státy, ale i mezinárodní organizace, přičemž 
by spolupráce tohoto druhu měla podléhat uzavření příslušné dohody.

Pozměňovací návrh, který předkládá David Hammerstein

Pozměňovací návrh 28
Bod odůvodnění 16

(16) Je tedy nutné, aby příjmy z provozu 
systémů Galileo a EGNOS byly vybírány 
Evropským společenstvím, aby bylo 
zajištěno vyrovnání předchozích investic. 
Ve smlouvách, které budou případně 
sjednány se soukromým sektorem na provoz 
systému, může být nicméně stanoven 
mechanismus rozdělení příjmů.

(16) Je tedy nutné, aby příjmy z provozu 
systémů Galileo a EGNOS byly vybírány 
Evropským společenstvím s ohledem na 
skutečnost, že investiční náklady na oba 
systémy budou plně hrazeny z veřejných 
prostředků, aby bylo zajištěno vyrovnání 
investic. Ve smlouvách, které budou 
případně sjednány se soukromým sektorem 
na provoz systému, může být nicméně 
stanoven mechanismus rozdělení příjmů. 
V každé smlouvě se subjektem ze 
soukromého sektoru by mělo být možné 
stanovit v souvislosti s příjmy z poskytování 
služeb v rámci systému Galileo rozdělení 
příjmů nebo mechanismy horního 
cenového rozsahu s cílem zajistit, aby 
zákazník dostával vysoce kvalitní službu za 
spravedlivou cenu, a/nebo vyvinout novou 
veřejnou službu.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že partnerství veřejného a soukromého sektoru selhalo, jelikož soukromý 
sektor měl problémy s převzetím rizik, a projekt Galileo bude nyní plně financován 
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z veřejných prostředků, je jenom opodstatněné očekávat, že veřejnost bude dostávat vysoce 
kvalitní službu za spravedlivou cenu. K tomuto účelu, a v závislosti na analýze trhu, připadají 
v úvahu různé mechanismy regulace, jimiž lze uvedený cíl zajistit.

Pozměňovací návrh, který předkládá Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 29
Bod odůvodnění 17

(17) Řádné veřejné řízení programů Galileo 
a EGNOS předpokládá, že na jedné straně 
existuje přesné rozdělení pravomocí mezi 
Evropským společenstvím, Úřadem pro 
dohled a Evropskou kosmickou agenturou 
a na straně druhé, že Evropské společenství 
zastupované Komisí zajistí provádění 
programů. Komise musí zavést vhodné 
nástroje a vlastnit nezbytné zdroje, zejména 
v oblasti pomoci.

(17) Řádné veřejné řízení programů Galileo 
a EGNOS předpokládá, že na jedné straně 
existuje přesné rozdělení pravomocí mezi 
Evropským společenstvím a Evropskou 
kosmickou agenturou a na straně druhé, že 
Evropské společenství zastupované Komisí 
zajistí provádění programů. Komise musí 
zavést vhodné nástroje a vlastnit nezbytné 
zdroje, zejména v oblasti pomoci.

Or. de

Odůvodnění

Úkolem úřadu pro dohled bylo podle článku 2 nařízení (ES) č. 1321/2004 zejména působit 
jako orgán udělující povolení soukromým společnostem, které měly původně uskutečňovat 
programy Galileo. V důsledku selhání konsorcia a předložení pozměněného návrhu nařízení 
tento úkol pominul, a úřad by proto měl být zrušen. Zbývající úkoly mohou případně převzít 
Komise a Evropská kosmická agentura.

Pozměňovací návrh, který předkládá Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 30
Bod odůvodnění 18

(18) Hlavním úkolem Úřadu pro dohled je 
pomáhat Komisi ve všech oblastech 
spojených s prováděním programu. Musí 
také spravovat peněžní prostředky, které ji 
jsou speciálně na základě programů 
přiděleny nebo které jí jsou svěřeny Komisí 
v souladu s čl. 54 odst. 2 nařízení Rady (ES, 
Euroatom ) č. 1605/2002 ze dne 25. června 
2002, kterým se stanoví finanční nařízení 
o souhrnném rozpočtu Evropských 

vypouští se
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společenství , ve znění nařízení Rady (CE, 
Euroatom) č. 1995/2006 ze dne 13. prosince 
2006 .

Or. de

Odůvodnění

Úkolem úřadu pro dohled bylo podle článku 2 nařízení (ES) č. 1321/2004 zejména působit 
jako orgán udělující povolení soukromým společnostem, které měly původně uskutečňovat 
programy Galileo. V důsledku selhání konsorcia a předložení pozměněného návrhu nařízení 
tento úkol pominul, a úřad by proto měl být zrušen. Zbývající úkoly mohou případně převzít 
Komise a Evropská kosmická agentura.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 31
Bod odůvodnění 19

(19) Evropská kosmická agentura, která má 
znalosti a zkušenosti v technické oblasti, 
uzavře s Evropským společenstvím víceletou 
úmluvu vztahující se na technické stránky
spojené s prováděním programů. Aby bylo 
umožněno Komisi, zastupující Evropské 
společenství, plně uplatňovat svoji kontrolní 
pravomoc, musí úmluva především 
zahrnovat obecné podmínky řízení 
finančních prostředků svěřené Evropské 
kosmické agentuře a stanovit, že smlouvy 
uzavřené podle úmluvy musí být v souladu 
předpisy Společenství o veřejných 
zakázkách. Obdobně je vhodné řádně 
zohlednit acquis a již schválené investice, 
jakož i případné platné dohody.

(19) Evropská kosmická agentura, která má 
znalosti a zkušenosti v technické oblasti, 
uzavře s Evropským společenstvím víceletou 
úmluvu týkající se programů. Aby bylo 
umožněno Komisi, zastupující Evropské 
společenství, plně uplatňovat svoji kontrolní 
pravomoc, musí úmluva především 
zahrnovat obecné podmínky řízení 
finančních prostředků svěřené Evropské 
kosmické agentuře a stanovit, že smlouvy 
uzavřené podle úmluvy musí být v souladu 
předpisy Společenství o veřejných 
zakázkách. Obdobně je vhodné řádně 
zohlednit dosavadní pokrok, odborné
znalosti v odvětví a již schválené investice, 
jakož i případné platné dohody.

Or. fr

Odůvodnění

Text se odkazuje na vytvoření víceleté úmluvy omezující se na technické stránky, včetně 
obecných podmínek řízení finančních prostředků.

Je zapotřebí uvést vazbu na popis úlohy Evropské kosmické agentury podle článku 13, jež 
bude zahrnovat povinnosti Evropské kosmické agentury, zejména pokud jde o její výkonnost, 
přijímání rozhodnutí, podávání zpráv a řízení odvětví.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 32
Bod odůvodnění 19a (nový)

(19a) Protože programy bude financovat 
Evropské společenství, při zadávání 
veřejných zakázek v rámci těchto programů 
by měla být uplatněna pravidla 
Společenství pro veřejné zakázky a jejich 
cílem by měla být především náležitá 
kontrola nákladů a snížení rizik a také 
zvýšení účinnosti a snížení závislosti. Je 
žádoucí, aby se do programu zavedl prvek 
hospodářské soutěže, a proto by se každé 
zadávání veřejné zakázky mělo 
uskutečňovat pokud možno na základě 
dvou zdrojů a pravidelných veřejných 
soutěží, pokud to nepovede ke zvýšení 
nákladů a časovému zpoždění v důsledku 
nutnosti úprav návrhů a výrobních postupů 
dalších dodavatelů. Na druhé straně by se 
měl snížit výskyt problémů při dodávkách 
a dodávky z jednoho zdroje. V dalších 
fázích výběrového řízení je zapotřebí 
zohlednit učiněná rozhodnutí a vydané 
investice ze strany Evropské kosmické 
agentury a EU v definiční fázi a fázi vývoje 
programu Galileo a v programu EGNOS, 
aby byla zajištěna návaznost programu 
a nákladová efektivnost.

Or. en

Odůvodnění

Aby se předešlo nedorozumění, je zapotřebí jasně stanovit, že musí být náležitě zohledňovány 
pouze takové dřívější výsledky vzniklé v rámci programů EGNOS a Galileo, které byly plně 
financovány Společenstvím a/nebo Evropskou kosmickou agenturou. Další iniciativy (tj. ty, 
které nebyly financovány žádnou z výše uvedených institucí) by mohly znamenat komplikace, 
rizika a rovněž dodatečné náklady na program, a případně nežádoucím způsobem deformovat 
rozdělení pravomocí vyžadované Radou.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Vladimír Remek

Pozměňovací návrh 33
Bod odůvodnění 19a (nový)

(19a) Všechny pracovní balíčky odvedené 
za účelem plné provozuschopnosti (FOC) 
systému Galileo by měly být otevřené co 
nejširší hospodářské soutěži, v souladu se 
zásadami EU o zadávání zakázek; 
k zajištění investic do vesmírného 
programu by mělo být zadávání zakázek EU 
mnohem více otevřené novým 
podnikatelským subjektům a malým 
a středním podnikům, zatímco bude 
zároveň zajištěna vysoká technologická 
kvalita a nákladová účinnost.

Or. xm

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit transparentnost zadávání veřejných zakázek a otevřenost a podporu nejen 
pro velké a zavedené „hráče“, ale i pro malé a střední podniky a nové podnikatelské subjekty. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 34
Bod odůvodnění 19a (nový)

(19a) Zvláštní pozornost by měla být 
věnována zajištění vyrovnané účasti všech 
členských států v různých fázích projektu 
Galileo. Významná je rovněž skutečnost, že 
zúčastněné strany ve všech členských 
státech, zejména malé a střední podniky, 
dostanou příležitost, aby uskutečňovaly 
vývoj a inovace na základě technologických 
poznatků získaných v rámci zakázek pro 
projekt Galileo.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k velikosti a společenskému významu projektu Galileo by zásady zadávání 
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veřejných zakázek programu Galileo měly podporovat otevřený přístup a spravedlivou 
hospodářskou soutěž v celém průmyslovém dodavatelském řetězci; v souladu s tím by měly ve 
všech zbývajících fázích projektu poskytovat možnost vyvážené účasti „hráčů“ ze soukromého 
sektoru na všech úrovních a ve všech členských státech. Zejména malé a střední podniky musí 
dostat vhodnou příležitost, aby uskutečňovaly vývoj a inovace v souvislosti se zakázkami 
programu Galileo.

Pozměňovací návrh, který předkládají Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 35
Bod odůvodnění 20

(20) Pro provádění tohoto nařízení je 
vhodné, aby Komisi pomáhal výbor nazvaný 
„Výbor pro evropské programy GNSS“. 
V zájmu řádného veřejného řízení, které 
vyžaduje, aby byla zaručena jednotnost 
řízení programů, rychlejší přijímání 
rozhodnutí a rovný přístup k informacím, 
musí zástupci správní rady úřadu pro 
dohled spolupracovat s Výborem pro 
evropské programy GNSS.

(20) Pro provádění tohoto nařízení je 
vhodné, aby Komisi pomáhal výbor nazvaný 
„Výbor pro evropské programy GNSS“. 
V zájmu řádného veřejného řízení, které 
vyžaduje, aby byla zaručena jednotnost 
řízení programů, rychlejší přijímání 
rozhodnutí a rovný přístup k informacím, 
musí pozorovatelé Evropského parlamentu 
spolupracovat s Výborem pro evropské 
programy GNSS.

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k významu a finančnímu dopadu programů je nezbytné, aby práci Výboru pro 
evropské programy GNSS sledovali zástupci Evropského parlamentu. Bude tak zajištěn lepší 
tok informací a vyšší transparentnost ve vztahu k veřejnosti. Vedle toho by měla být znovu 
posouzena úloha úřadu pro dohled s ohledem na opatření, jež jsou nyní navržena pro 
provádění programu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 36
Bod odůvodnění 21a (nový)

(21a) Evropské společenství by mělo být 
vlastníkem veškerého hmotného 
a nehmotného majetku vytvořeného nebo 
vyvinutého v rámci programů EGNOS 
a Galileo. Kdykoli během realizace 
programu by mělo mít možnost ukončit 
smlouvu s jakýmkoli dodavatelem nebo 
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poskytovatelem služeb. Nemělo by se proto 
spoléhat na žádnou ze stran, nad níž nemá 
jakoukoli kontrolu, ani na žádného 
dodavatele, u něhož neexistuje závazek, že 
majetek nebude převeden na další stranu. 
Komise by proto v případě potřeby měla 
předložit Evropskému Parlamentu a Radě 
návrh na změnu stávajících právních 
předpisů Společenství. Dokud nebude 
program zřízen a provozován a s cílem 
splnit požadavky jeho stávajících investorů 
by bylo žádoucí, aby řízení a provoz 
systému EGNOS byly odděleny od systému 
Galileo, než bude možné oba systémy 
sloučit. Národní iniciativy a další iniciativy 
na Společenství nezávislé, které hodlají 
poskytnout pro účely programu Komisi 
majetek a/nebo služby, budou zvažovány, 
pokud je tento majetek jako celek převáděn 
na Komisi bezúplatně, nezakládá 
dlouhodobé závazky ze strany Komise 
a nepůsobí žádné deformace, pokud jde 
o evropský rozměr programu.

Or. en

Odůvodnění

Komise se musí v rámci své pravomoci sjednávat smlouvy kdykoli a v co nejširším rozsahu 
spoléhat na strany a prostředky plně ve vlastní kontrole či alespoň bez jakéhokoli výlučného 
oprávnění, které by jim umožňovalo převod za nízkou cenu, pokud se to ukáže nezbytné.

Je reálné, že program EGNOS bude v dohledné době certifikován. Poskytuje již signály trvale 
vysoké kvality v celé Evropě. Z důvodu efektivity a s cílem lépe připravit podmínky pro 
program Galileo je nezbytné, aby byly záležitosti týkající se obou programů odděleny a aby 
program EGNOS mohl být provozován nezávisle na pokroku dosaženém při realizaci 
programu Galileo.

Pozměňovací návrh, který předkládá Vladimír Remek

Pozměňovací návrh 37
Čl. 1 odst. 3

Systém vytvořený na základě programu 
Galileo je samostatná infrastruktura GNSS, 
která sestává ze satelitů a pozemních stanic.

Systém vytvořený na základě programu 
Galileo je samostatná infrastruktura GNSS, 
která sestává z družic a celosvětové sítě
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pozemních stanic.

Or. cs

Odůvodnění

Navrhované znění dle názoru stínového zpravodaje přesněji vystihuje podstatu fungování 
navrhovaného systému a jeho infrastruktury.

Pozměňovací návrh, který předkládají Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 38
Čl. 1 odst. 3a (nový)

Evropské společenství je vlastníkem 
systémů EGNOS a Galileo, jakož 
i veškerého hmotného a nehmotného 
majetku vytvořeného nebo vybudovaného 
v rámci těchto programů.

Or. it

Odůvodnění

Systémy EGNOS a Galileo tvoří pilíře evropského družicového navigačního systému (GNSS) 
a budou provozovány ve výhradní pravomoci Evropského společenství. Je proto nezbytné, aby 
Společenství mělo tyto systémy ve svém vlastnictví.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 39
Čl. 4 odst. 4

4. Dohody a úmluvy uzavřené Evropským 
společenstvím obsahují podmínky a pravidla 
pro případnou účast třetích států na 
dodatečném financování programu.

4. Třetí země se mohou účastnit na 
dodatečném financování programu.
Dohody a úmluvy uzavřené Evropským 
společenstvím se třetími zeměmi podle 
čl. 300 odst. 3 Smlouvy o ES obsahují 
podmínky a pravidla pro jejich účast a také 
jejich práva a dlouhodobé závazky v rámci 
programu.

Or. en
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Odůvodnění

Ukazuje se, že účast třetích zemí nebyla v předchozím období dobře řízena, neboť ze strany 
těchto zemí například neexistovaly žádné závazky. Je proto zapotřebí jasně stanovit, že se třetí 
země mohou připojit k programu Galileo pouze za určitých podmínek.

Pozměňovací návrh, který předkládají Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Pozměňovací návrh 40
Čl. 4 odst. 4

4. Dohody a úmluvy uzavřené Evropským 
společenstvím obsahují podmínky a pravidla 
pro případnou účast třetích států na 
dodatečném financování programu.

4. Členské státy mohou poskytnout 
dodatečné financování programu. 
Dodatečné financování programu mohou 
poskytnout i třetí země a mezinárodní 
organizace. Dohody a úmluvy uzavřené 
Evropským společenstvím obsahují 
podmínky a pravidla pro případnou účast 
třetích států na dodatečném financování 
programu.

Or. es

Odůvodnění

Systém Galileo je navržen jako systém celosvětový. Členské státy mohou poskytovat 
dodatečné financování programu, které ovšem vyžaduje i účast třetích zemí a mezinárodních 
organizací, má-li být dosaženo úspěchu celosvětového. Dohody a úmluvy, které slouží k 
regulaci takové účasti v souladu se Smlouvou, by měly obsahovat lhůty, podmínky a pravidla, 
jež jasně vymezí povahu dané účasti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 41
Článek 5

Provoz systému EGNOS zahrnuje především 
řízení této infrastruktury, údržbu a neustálé 
zlepšování a obnovu systému, osvědčování 
a normalizaci spojenou s programem 
a uvedení na trh.

Provoz systému EGNOS zahrnuje především 
řízení této infrastruktury, údržbu a neustálé 
zlepšování a obnovu systému, osvědčování 
a normalizaci spojenou s programem 
a uvedení signálů v rámci systému na trh.

Převod vlastnictví systému na Komisi se 
uskuteční v okamžiku, kdy bude uzavřena 
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dohoda se stávajícími vlastníky, přičemž 
v rámci tohoto převodu budou uznány jimi 
schválené investice a po dohodnutou dobu 
bude zajišťována návaznost výkonnosti na 
vysoké úrovni, již lze v současnosti 
zaznamenat, a platné smlouvy 
s průmyslovými dodavateli.

Or. fr

Odůvodnění

Komise nese odpovědnost za to, že splní očekávání současných investorů systému EGNOS 
a zajistí návaznost programu tím, že plně využije smlouvy týkající se systému EGNOS 
i zkušené průmyslové provozovatele.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 42
Článek 6

1. Evropské společenství zajišťuje 
financování provozu EGNOS, aniž je 
dotčena případná účast soukromého sektoru.

1. Evropské společenství zajišťuje 
financování provozu EGNOS, aniž je 
dotčena případná účast soukromého sektoru.

2. Evropské společenství zajišťuje 
certifikaci systému a jeho hlavních služeb 
pro uživatele.
3. Evropská komise podporuje opatření na 
propagaci a prodej doplňkových zařízení 
k systému EGNOS s cílem rozšířit oblast 
pokrytou systémem EGNOS a jeho 
vývozními variantami; uvedená opatření 
tvoří součást přípravy na zavedení systému 
Galileo do těchto oblastí.
4. Evropské společenství odpovídá za 
postoupení práv k uvedení na trh 
a přípravné činnosti za účelem pozdějších 
zakázek na systém Galileo.

2. Provoz systému EGNOS bude na začátku 
přednostně předmětem veřejné zakázky na 
služby zadané soukromému sektoru. 
Následně bude případně součástí provozní 
fáze programu Galileo.

5. Provoz systému EGNOS bude na začátku 
přednostně předmětem veřejné zakázky na 
služby zadané soukromému sektoru. 
Následně bude případně součástí provozní 
fáze programu Galileo.
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Or. fr

Odůvodnění

Společenství nese výhradní odpovědnost za systémy EGNOS a Galileo. S ohledem na povahu 
očekávaných služeb ponese rovněž odpovědnost za zavedení služeb, které mají povahu veřejné 
služby, a opatření na podporu vývozu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 43
Článek 6a (nový)

Článek 6a
Vlastnictví majetku

Evropské společenství bude usilovat o to, 
aby se stalo vlastníkem veškerého 
hmotného a nehmotného majetku 
vytvořeného nebo vyvinutého v rámci 
programů, a zahájí příslušná jednání se 
stávajícími zúčastněnými stranami (např. 
EGNOS).

Or. en

Odůvodnění

Komise nemůže uplatnit výkon jakéhokoli vlastnictví, dokud nezíská příslušné oprávnění. 
Například EGNOS je v současnosti částečně vlastněn orgány řízení letového provozu 
v Evropě.

Pozměňovací návrh, který předkládá Vladimír Remek

Pozměňovací návrh 44
Článek 6a (nový)

Článek 6a
Vlastnictví

Evropské společenství je vlastníkem 
veškerého hmotného a nehmotného 
majetku vytvořeného nebo vyvinutého ve 
fázi vývoje a zaváděcí fázi.
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Or. xm

Odůvodnění

To, že má být Evropské společenství vlastníkem veškerého hmotného a nehmotného majetku 
vytvořeného a vyvinutého ve fázi vývoje a zaváděcí fázi, je logickým vyústěním změny původně 
navrhovaného způsobu financování, kdy následně plnou odpovědnost převzalo ES bez účasti 
soukromého sektoru.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 45
Čl. 7 písm. c)

(c) činností spojených s provozem systému 
a předběžných a přípravných úkonů 
vztahujících se k provozu.

(c) činností spojených s provozem systému 
EGNOS a Galileo a předběžných 
a přípravných úkonů vztahujících se 
k provozu.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 46
Čl. 8 odst. 1a (nový)

1a. Částka uvedená v odstavci 1 závisí na 
efektivitě postupů zadávání zakázek 
a vyjednáváních smluv, které dosáhnou 
ekonomicky nejvýhodnější nabídky, 
a dokončení úkolu, hladké návaznosti 
programu, řízení rizik a dodržení 
navrženého časového plánu programu.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zmínit, že systém Galileo bude zaváděn a dodáván postupně. Stejně jako systém 
EGNOS a veškeré další komplexní systémy, bude i tento systém funkční teprve tehdy, až bude 
spuštěno několik softwarových aplikací a proběhnou některé úpravy až do okamžiku, než bude 
dosažen plný výkon a dokončena certifikace. Zmínka o hladké návaznosti se týká usnesení 
Rady ve věci snahy vyhnout se ztrátě výsledků dosažených ve fázi IOV, jež se v současnosti 
obnovují.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Etelka Barsi-Pataky

Pozměňovací návrh 47
Čl. 8 odst. 4

4. Částka uvedená v prvním pododstavci 
tohoto článku nezohledňuje 
nepředpokládané finanční závazky, které 
mohou Evropskému společenství vzniknout, 
zejména závazky spojené s veřejnou 
povahou vlastnictví systémů. V případě, že 
taková situace nastane, předloží Komise 
vhodné návrhy Evropskému parlamentu a 
Radě.

4. Částka uvedená v prvním pododstavci 
tohoto článku nezohledňuje 
nepředpokládané finanční závazky, které 
mohou Evropskému společenství vzniknout, 
zejména závazky spojené s veřejnou 
povahou vlastnictví systémů. Komise proto v 
roce 2010 předloží návrh Evropskému 
parlamentu a Radě spolu se střednědobým 
přezkumem, aby pro programové období 
začínající od roku 2014 a období do konce 
tohoto programu mohl rozpočtový orgán 
rozhodnout o potřebných finančních 
prostředcích a závazcích, včetně jakýchkoli 
závazků potřebných pro provozní fázi, které 
by mohly pro Evropské společenství 
vyplývat z veřejné povahy vlastnictví 
systému.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 48
Čl. 8 odst. 4

4. Částka uvedená v prvním pododstavci 
tohoto článku nezohledňuje 
nepředpokládané finanční závazky, které 
mohou Evropskému společenství vzniknout, 
zejména závazky spojené s veřejnou 
povahou vlastnictví systémů. V případě, že 
taková situace nastane, předloží Komise 
vhodné návrhy Evropskému parlamentu a 
Radě.

4. Částka uvedená v prvním pododstavci 
tohoto článku nezohledňuje 
nepředpokládané finanční závazky, které 
mohou Evropskému společenství vzniknout, 
zejména závazky spojené s veřejnou 
povahou vlastnictví systémů a posílením 
trhů. Komise proto v roce 2010 předloží 
návrh Evropskému parlamentu a Radě spolu 
se střednědobým přezkumem, aby pro 
programové období začínající od roku 2014 
mohl rozpočtový orgán rozhodnout 
o nezbytném financování, včetně veškerých 
závazků, které mohou Evropskému 
společenství vzniknout v souvislosti 
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s veřejnou povahou vlastnictví a posílením 
trhu.

Or. en

Odůvodnění

Stejně jako byly ve zprávě zmíněny technické stránky, je třeba uvést rovněž právní, finanční 
a tržní souvislosti programu Galileo.

Pozměňovací návrh, který předkládá David Hammerstein

Pozměňovací návrh 49
Článek 9

Příjmy z provozu Příjmy
Příjmy z provozu systému jsou vybírány 
Evropským společenstvím. Jsou placeny do 
rozpočtu Společenství, který je na programy 
GNSS vyhrazen. Pokud množství účelově 
vázaných příjmů bude výrazně vyšší než se 
předpokládalo, princip použití částek bude 
revidován.

Příjmy z provozu systému mohou být
vybírány Evropským společenstvím. Jsou 
placeny do rozpočtu Společenství, který lze 
na programy GNSS vyhradit, pokud to Rada 
a Evropský parlament schválí.

V případných smlouvách sjednaných se 
soukromým sektorem může být stanoven 
mechanismus rozdělení těchto příjmů.

V případných smlouvách sjednaných se 
soukromým sektorem může být stanoven 
mechanismus rozdělení těchto příjmů.

V každé smlouvě se subjektem ze 
soukromého sektoru by mělo být možné 
v souvislosti s příjmy z poskytování služeb 
v rámci systému Galileo stanovit rozdělení 
příjmů nebo mechanismy horního 
cenového rozsahu s cílem zajistit, aby 
zákazník dostával vysoce kvalitní službu za 
spravedlivou cenu, a/nebo vyvinout novou 
veřejnou službu podle přílohy I.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že partnerství veřejného a soukromého sektoru selhalo, jelikož soukromý 
sektor měl problémy s převzetím rizik, a projekt Galileo bude nyní plně financován 
z veřejných prostředků, je jenom opodstatněné očekávat, že veřejnost bude dostávat vysoce 
kvalitní službu za spravedlivou cenu. K tomuto účelu, a v závislosti na analýze trhu, připadají 
v úvahu různé mechanismy regulace, jimiž lze uvedený cíl zajistit.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 50
Čl. 10 odst. 1

Veřejná správa programů se zakládá na 
principu přesného rozdělení pravomocí mezi 
Evropské společenství, zastupované Komisí, 
Evropský úřad pro dohled nad GNSS (dále 
„úřad pro dohled“) a Evropskou kosmickou 
agenturu.

Veřejná správa programů se zakládá na 
principu přesného rozdělení pravomocí mezi 
Evropské společenství a Evropskou 
kosmickou agenturu.

Or. de

Odůvodnění

Úkolem úřadu pro dohled bylo podle článku 2 nařízení (ES) č. 1321/2004 zejména působit 
jako orgán udělující povolení soukromým společnostem, které měly původně uskutečňovat 
programy Galileo. V důsledku selhání konsorcia a předložení pozměněného návrhu nařízení 
tento úkol pominul, a úřad by proto měl být zrušen. Zbývající úkoly mohou případně převzít 
Komise a Evropská kosmická agentura.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 51
Čl. 10 odst. 2

Evropské společenství, zastupované Komisí, 
zajišťuje provádění programů, aniž jsou 
dotčena ustanovení nařízení (ES) 
č. 1321/2004. Za tímto účelem Komise 
vytváří vhodné nástroje a vlastní zdroje 
nezbytné k plnění svého úkolu. Může vyzvat 
nezávislé odborníky, aby jí pomáhali s 
dohledem nad řízením programů. Mohou ji 
rovněž pomáhat odborníci z členských států 
a provádět finanční nebo technické audity.

Evropské společenství, zastupované Komisí, 
zajišťuje provádění programů, aniž jsou 
dotčena ustanovení nařízení (ES) 
č. 1321/2004. Za tímto účelem Komise 
vytváří vhodné nástroje a vlastní zdroje 
a zajišťuje oprávnění nezbytné k plnění 
svého úkolu. Mohou ji rovněž pomáhat 
odborníci z členských států a provádět 
finanční nebo technické audity.

Or. en

Odůvodnění

Je vhodné zmínit, nejenom že činnost Komise závisí na příslušných zdrojích, ale že pro ni 
může být rovněž nezbytné získat oprávnění ke splnění svého poslání.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 52
Článek 12

Článek 12 vypouští se
Úloha úřadu pro dohled

Aniž jsou dotčeny úkoly, které jsou mu 
nařízením (ES) č. 1321/2004 svěřeny, Úřad 
pro dohled poskytuje pomoc Komisi ve 
všech oblastech programů, kde jí Komise 
o tuto pomoc požádá. Zajišťuje řízení a 
dohled nad využíváním peněžních 
prostředků, které jsou mu na základě 
programů Evropským společenstvím 
speciálně přiděleny. Tyto peněžní 
prostředky jsou úřadu pro dohled 
poskytnuty rozhodnutím o přenesení 
pravomoci v souladu s čl. 54 odst. 2 
nařízení (ES, Euroatom) č. 1605/2002 
a s ustanoveními nařízení (ES) 
č. 1321/2004.
Na základě rozhodnutí o přenesení 
pravomoci podle předchozího pododstavce 
Komise uzavře s úřadem pro dohled 
úmluvu o přenesení pravomocí. Úmluva o 
přenesení pravomocí stanoví obecné 
podmínky pro správu peněžních prostředků 
svěřených úřadu pro dohled a zejména pro 
činnosti, které by měly být provedeny, s 
nimi spojené financování, správní postupy 
a opatření pro dohled a kontrolu.

Or. de

Odůvodnění

Úkolem úřadu pro dohled bylo podle článku 2 nařízení (ES) č. 1321/2004 zejména působit 
jako orgán udělující povolení soukromým společnostem, které měly původně uskutečňovat 
programy Galileo. V důsledku selhání konsorcia a předložení pozměněného návrhu nařízení 
tento úkol pominul, a úřad by proto měl být zrušen. Zbývající úkoly mohou případně převzít 
Komise a Evropská kosmická agentura.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Pozměňovací návrh 53
Článek 12a (nový)

Článek 12a
Zásady, na kterých bude založeno zadávání 

zakázek souvisejících se zaváděcí fází 
programu Galileo

V zaváděcí fázi programu Galileo se budou 
pravidla Společenství pro zadávání zakázek 
řídit mimo jiné těmito zásadami:
a) veřejná soutěž pro všechny balíčky 
v rámci jediného řízení, v němž se jakákoli 
nezávislá právnická osoba nebo skupina 
zastoupená pro tento účel právnickou 
osobou přináležející do skupiny může 
ucházet o zadání úlohy hlavního dodavatele 
pro nejvýše dva ze šesti hlavních 
pracovních balíčků;
b) alespoň 40 % z celkové hodnoty činností 
musí být zadáváno v rámci subdodávek ve 
veřejné soutěži na různé úrovni podnikům, 
které nepatří do skupiny, jež vystupuje jako 
hlavní dodavatel jakéhokoli z hlavních 
pracovních balíčků.

Or. es

Odůvodnění

Nařízení by mělo začlenit a regulovat politiku zadávání zakázek, která má být uplatňována. 
Příloha 1 by navíc měla obsahovat pracovní balíčky, do nichž má být zakázka rozdělena a na 
něž se vztahuje 40% podíl subdodávek.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 54
Čl. 13 odst. 2

Úmluva stanoví obecné podmínky pro 
správu peněžních prostředků, které jsou 
svěřeny Evropské kosmické agentuře, 
a zejména pro činnosti, které by měly být 
provedeny, s nimi spojené financování, 
správní postupy, pro opatření pro dohled 
a kontrolu, pro opatření, která se použijí 

Víceletá úmluva stanoví obecné podmínky 
pro správu peněžních prostředků, které jsou 
svěřeny Evropské kosmické agentuře, 
a zejména pro činnosti, které by měly být 
provedeny (například plán postupného 
zavádění systému), s nimi spojené 
financování, správní postupy, pro opatření 
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v případě špatného provádění úmluvy, pro 
režim vlastnictví hmotného a nehmotného 
majetku.

pro dohled a kontrolu, pro opatření, která se 
použijí v případě špatného provádění 
úmluvy, pro režim vlastnictví hmotného 
a nehmotného majetku.

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí zmínit, že systém Galileo bude zaváděn a dodáván postupně. Stejně jako systém 
EGNOS a veškeré další komplexní systémy, stane se i tento systém funkční teprve tehdy, až 
bude spuštěno několik softwarových aplikací a proběhnou některé úpravy až do okamžiku, než 
bude dokončena certifikace.

Pozměňovací návrh, který předkládá Etelka Barsi-Pataky

Pozměňovací návrh 55
Čl. 13 odst. 2a (nový)

2a. Víceletá dohoda rovněž stanoví, že:
(a) Evropská kosmická agentura uplatňuje 
pravidla Společenství o zadávání veřejných 
zakázek.
(b) Evropská kosmická agentura zajišťuje 
transparentní a včasné informace 
o příslušných pravidlech zadávání 
veřejných zakázek, kritériích výběru 
a ostatních souvisejících otázkách a jasně 
o nich informuje.
(c) Cílem zadávání veřejných zakázek 
v rámci víceleté dohody je dosáhnout 
otevřeného přístupu a spravedlivé 
hospodářské soutěže v celém průmyslovém 
dodavatelském řetězci a podpořit vyváženou 
účast subjektů soukromého sektoru, 
zejména malých a středních podniků, 
v členských státech. Evropská kosmická 
agentura zamezuje vzniku nebo posilování 
dominantních postavení.
(d) Evropská kosmická agentura zařazuje 
smlouvy týkající se infrastruktury do 
balíčků hlavních segmentů a do 
doplňkových pracovních balíčků.
(e) V případě možnosti se při zadávání 
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zakázek používají dva paralelní zdroje 
dodávek s cílem snížit technologická 
a průmyslová rizika a závislost a zlepšit 
celkovou kontrolu nákladů na program 
a jeho časového plánu.
(f) Pokud při zadávání zakázek nelze použít 
dva zdroje, smlouva stanoví, že dodavatel 
musí v případě subdodávek použít předpisy 
Společenství ohledně veřejných zakázek 
a dodržet cíle stanovené v tomto článku. 
Rozsah a hodnota subdodávek, které hlavní 
dodavatel zadá subdodavatelům, je 
v případě dodávek z jednoho zdroje součástí 
smlouvy.
(g) Při zadávání zakázek Evropská 
kosmická agentura, pokud je to vhodné, 
náležitě zohlední učiněná rozhodnutí, 
vydané investice a výsledky dosažené 
v definiční fázi a ve fázi vývoje programu 
Galileo.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 56
Čl. 13 odst. 2a (nový)

Víceletá dohoda rovněž stanoví, že:
(a) Evropská kosmická agentura používá 
pravidla Společenství o zadávání veřejných 
zakázek.
(b) Evropská kosmická agentura zajišťuje 
transparentní a přiměřeně včasné 
informace o příslušných pravidlech 
uzavírání smluv, kritériích výběru 
a ostatních souvisejících otázkách a jasně 
o nich informuje.
(c) Při vyhlašování výzev k předkládání 
nabídek do veřejné soutěže v souladu 
s podmínkami víceleté dohody se veškeré 
úsilí zaměřuje na to, aby byl zajištěn 
otevřený přístup a spravedlivá hospodářská 
soutěž v celém průmyslovém dodavatelském 
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řetězci a byla podporována vyvážená účast 
subjektů z řad soukromých podniků 
v členských státech. Evropská kosmická 
agentura musí zamezovat vzniku nebo 
posilování dominantních postavení.
(d) Evropská kosmická agentura rozděluje 
zakázky týkající se infrastruktury do 
zakázek týkajících se hlavních prvků 
a zakázek týkajících se dodatečných 
činností.
(e) Pokaždé, kdy je to možné, se smlouvy na 
úrovni nižší, než je úroveň segmentu, 
uzavírají paralelně, formou zakázky ze 
dvou zdrojů, s cílem snížit technologická 
a průmyslová rizika a závislost a zlepšit 
celkovou kontrolu nákladů na program 
a jeho časového plánu. Pokud jsou za 
výsledek vyhlášeny služby poskytované 
společností ze třetí země, musí mít jiná 
společnost, které bude zadán podíl 
dodávané činnosti ve stejné výši, sídlo 
v Evropské unii.
(f) Pokud při zadávání zakázek nelze použít 
dva zdroje, smlouva stanoví, že dodavatel 
musí v případě subdodávek použít pravidla 
Společenství o veřejných zakázkách 
a dodržet ustanovení tohoto článku. Rozsah 
a hodnota subdodávek, které hlavní 
dodavatel zadá subdodavatelům, je 
v případě dodávek z jednoho zdroje součástí 
smlouvy.
g) Při vyjednáváních smluv Evropská 
kosmická agentura náležitě zohlední 
učiněná rozhodnutí, již uzavřené smlouvy, 
vydané investice a rovněž služby v definiční 
fázi a fázi vývoje programu Galileo do té 
míry, nakolik je to vhodné.

Or. de

Odůvodnění

Die gemeinschaftlichen Rechtvorschriften über öffentliche Aufträge müssen angewendet 
werden. Offener Zugang und fairer Wettbewerb sind in der gesamten industriellen Lieferkette 
zu gewährleisten, damit die Bildung von Monopolen verhindert wird.  Bei den 
Ausschreibungen im Rahmen des Programms ist ein Ansatz erforderlich, mit dem eine 
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ausgewogene Beteiligung europäischer Unternehmen sichergestellt wird, weil sie bereits in 
der Entwicklungsphase wertvolles Know-how erworben haben.  In allen Mitgliedstaaten 
müssen die Akteure und insbesondere kleine und mittlere Unternehmen die Möglichkeit 
haben, sich an den Ausschreibungen im Rahmen von Galileo zu beteiligen.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 57
Čl. 13 odst. 2a (nový)

Víceletá dohoda rovněž stanoví, že:
(a) Evropská kosmická agentura používá 
pravidla Společenství o zadávání veřejných 
zakázek.
(b) Evropská kosmická agentura zajišťuje 
transparentní a včasné informace 
o celkovém plánu programu i jeho dílčích 
meznících (například etapách) a jejich 
naplňování. Především jasně informuje o 
příslušných pravidlech zadávání veřejných 
zakázek, kritériích výběru a ostatních 
souvisejících otázkách.
(c) Cílem zadávání veřejných zakázek 
v rámci víceleté dohody je zajistit návaznost 
programu, opětovné využití dříve 
dosažených výsledků, řádné řízení rizik 
a nákladovou efektivnost a dosáhnout 
otevřeného přístupu a spravedlivé 
hospodářské soutěže v celém průmyslovém 
dodavatelském řetězci a podpořit vyváženou 
účast subjektů soukromého sektoru 
v členských státech. Evropská kosmická 
agentura zamezuje vzniku nebo posilování 
dominantních postavení, přičemž zajišťuje 
dlouhodobé dodávky, konkurenceschopnost 
odvětví, co nejvyšší technologický standard 
a nejmodernější řešení.
(d) Evropská kosmická agentura zařazuje 
smlouvy týkající se infrastruktury do 
balíčků hlavních segmentů a do 
doplňkových pracovních balíčků.
(e) V případě možnosti se při zadávání 
zakázek používají dva paralelní zdroje 
dodávek s cílem snížit technologická 
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a průmyslová rizika a závislost, přičemž se 
zlepšuje celková kontrola nákladů na 
program a jeho časového plánu a zmírňují 
systémová rizika.
(f) Pokud při zadávání zakázek nelze použít 
dva zdroje, smlouva stanoví, že dodavatel 
musí v případě subdodávek použít pravidla 
Společenství o veřejných zakázkách 
a dodržet cíle stanovené v tomto článku.
(g) Při vyjednáváních smluv Evropská 
kosmická agentura náležitě zohlední, 
pokud je to vhodné, dřívější rozhodnutí, 
vydané investice a výsledky v definiční fázi 
a fázi vývoje programu Galileo a programu 
EGNOS.
(h)Evropská kosmická agentura řídí svou 
činnost tak, aby její postupy přijímání 
rozhodnutí a podávání zpráv byly rychlé 
a účinné.

Or. en

Odůvodnění

Usnesení Rady ve složení pro dopravu zajišťuje návaznost programu, ekonomickou 
výhodnost, dlouhodobou perspektivu, vysokou výkonnost a kvalitu, zatímco budou udržována 
rizika v přiměřených mezích.

Aby se předešlo nedorozumění, je zapotřebí jasně stanovit, že musí být náležitě zohledněny 
pouze takové dřívější výsledky vzniklé v rámci programů EGNOS a Galileo, které byly plně 
financovány Společenstvím a/nebo Evropskou kosmickou agenturou. Další iniciativy (tj. ty, 
které nebyly financovány žádnou z výše uvedených institucí) by mohly znamenat komplikace, 
rizika a rovněž dodatečné náklady na program, a případně nežádoucím způsobem deformovat 
rozdělení pravomocí vyžadované Radou.

Pozměňovací návrh, který předkládá Den Dover

Pozměňovací návrh 58
Čl. 13 odst. 2a (nový)

Víceletá dohoda rovněž stanoví, že:
(a) Evropská kosmická agentura používá 
pravidla Společenství o zadávání veřejných 
zakázek.
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(b) Evropská kosmická agentura zajišťuje 
transparentní a včasné informace 
o příslušných pravidlech zadávání 
veřejných zakázek, kritériích výběru 
a ostatních souvisejících otázkách a jasně 
o nich informuje.
(c) Cílem zadávání veřejných zakázek 
v rámci víceleté dohody je dosáhnout 
otevřeného přístupu a spravedlivé 
hospodářské soutěže v celém průmyslovém 
dodavatelském řetězci a podpořit vyváženou 
účast subjektů soukromého sektoru 
v členských státech. Evropská kosmická 
agentura zamezuje vzniku nebo posilování 
dominantních postavení.
(d) Evropská kosmická agentura zařazuje 
smlouvy týkající se infrastruktury do 
balíčků hlavních segmentů a do 
doplňkových pracovních balíčků.
(e) V případě možnosti se při zadávání 
zakázek používají dva paralelní zdroje 
dodávek s cílem snížit technologická 
a průmyslová rizika a závislost a zlepšit 
celkovou kontrolu nákladů na program 
a jeho časového plánu.
(f) Pokud při zadávání zakázek nelze použít 
dva zdroje, smlouva stanoví, že dodavatel 
musí v případě subdodávek použít pravidla 
Společenství o veřejných zakázkách 
a dodržet cíle stanovené v tomto článku. 
Rozsah a hodnota subdodávek, které hlavní 
dodavatel zadá subdodavatelům, je v 
případě dodávek z jednoho zdroje součástí 
smlouvy.
(g) Při zadávání zakázek Evropská 
kosmická agentura, pokud je to vhodné, 
náležitě zohlední učiněná rozhodnutí, 
vydané investice a výsledky dosažené 
v definiční fázi a ve fázi vývoje programu 
Galileo.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 59
Čl. 13 odst. 3a (nový)

Cílem veřejných zakázek na služby je 
zajistit podmínky otevřené hospodářské 
soutěže v celém průmyslovém 
dodavatelském řetězci a podpořit vyváženou 
účast subjektů soukromého sektoru, 
zejména malých a středních podniků, 
v různých členských státech a zamezit 
vzniku nebo posilování dominantních 
postavení.
Je třeba co nejvíce směřovat k tomu, aby 
byly zadávány zakázky s použitím dvou 
paralelních zdrojů s cílem snížit 
technologická a průmyslová rizika a zlepšit 
celkovou kontrolu nákladů na program 
a jeho časového rámce.

Or. it

Odůvodnění

Je nezbytné zajistit, aby se používala pravidla Společenství týkající se veřejných zakázek na 
služby. Je třeba zajistit podmínky pro otevřený přístup a hospodářskou soutěž v celém 
průmyslovém dodavatelském řetězci s cílem zamezit monopolnému postavení. Program 
vyžaduje používání veřejných zakázek na služby, které zajistí vyváženou účast evropského 
průmyslu, zejména malých a středních podniků, které musí dostat příležitost, aby se účastnily 
výběrových řízení vyhlašovaných v rámci projektu Galileo.

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 60
Čl. 13 odst. 3a (nový)

Ve všech fázích projektu bude zajištěna 
vyvážená účast všech členských států. 
Zúčastněné strany v členských státech, 
zejména malé a střední podniky, dostanou 
příležitost, aby uskutečňovaly vývoj 
a inovace na základě technologických 
poznatků získaných v rámci zakázek pro 
projekt Galileo.
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Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k velikosti a společenskému významu projektu Galileo by zásady zadávání 
veřejných zakázek v rámci tohoto projektu měly podporovat otevřený přístup a spravedlivou 
hospodářskou soutěž v celém průmyslovém dodavatelském řetězci ve všech členských státech. 
Zejména malé a střední podniky by měly dostat vhodnou příležitost, aby uskutečňovaly vývoj 
a inovace prostřednictvím zakázek pro projekt Galileo. Tuto skutečnost zpravodaj právem 
zdůrazňuje v odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 16. Za účelem jasnosti a transparentnosti 
by rovněž měla být výslovně uvedena potřeba vyrovnané účasti zúčastněných stran, včetně 
malých a středních podniků, ve všech členských státech.

Pozměňovací návrh, který předkládá Den Dover

Pozměňovací návrh 61
Čl. 13 odst. 3a (nový)

Komise sleduje a hodnotí zadávání zakázek 
Evropské kosmické agentury, 
hospodářskou soutěž a příslušné trhy EU 
a čtvrtletně o tom podává zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Článek na Komisi nepožaduje, aby podávala Evropského parlamentu a Radě pravidelnou 
zprávu o dosaženém pokroku v realizaci projektu Galileo. Výše uvedený postup zajistí, aby 
Evropský parlament a Rada byly schopny sledovat vývoj postupů zadávání zakázek v rámci 
projektu Galileo a řádně uplatňovat svou společnou politickou odpovědnost za program.

Pozměňovací návrh, který předkládá Vladimír Remek

Pozměňovací návrh 62
Čl. 14 odst. 2

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použijí se ustanovení článků 4 a 7 
rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem 
na ustanovení článku 8 uvedeného 
rozhodnutí.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použijí se ustanovení článků 5 a 7 
rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem 
na ustanovení článku 8 uvedeného 
rozhodnutí.
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Or. cs

Odůvodnění

Dle návrhu nařízení má Výbor pro evropské programy GNSS přijímat prováděcí předpisy 
zejména formou schvalování víceletého plánu a ročních pracovních plánů. Do přijímání takto 
významných prováděcích rozhodnutí by měly být členské státy maximálně zapojeny. Z postupů 
projednávání ve výborech tomu nejlépe odpovídá postup regulativní stanovený v článku 5 
rozhodnutí 1999/468. Výbor zřízený Nařízením 680/2007 (o finanční pomoci v oblasti 
transevropských dopravních a energetických sítí), který mj. také rozhoduje o víceletém a 
ročním pracovním programu financování TEN-T, je rovněž regulativní.

Pozměňovací návrh, který předkládá Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 63
Čl. 14 odst. 4

4. Zástupci správní rady úřadu pro dohled 
spolupracují s Výborem pro evropské 
programy GNSS. Zástupci Řídící rady pro 
programy navigace Evropské kosmické 
agentury mohou rovněž spolupracovat s 
Výborem pro evropské programy GNSS za 
podmínek stanovených vnitřním nařízením.

4. Zástupci Řídící rady pro programy 
navigace Evropské kosmické agentury 
mohou rovněž spolupracovat s Výborem pro 
evropské programy GNSS za podmínek 
stanovených vnitřním nařízením. Evropský 
parlament má status pozorovatele.

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k významu a finančnímu dopadu programů je nezbytné, aby práci Výboru pro 
evropské programy GNSS sledovali zástupci Evropského parlamentu. Bude tak zajištěn lepší 
tok informací a vyšší transparentnost ve vztahu k veřejnosti. Vedle toho by měla být znovu 
posouzena úloha úřadu pro dohled s ohledem na opatření, jež jsou nyní navržena pro 
provádění programu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Den Dover

Pozměňovací návrh 64
Čl. 14 odst. 4a (nový)

4a. Komise podá ve čtvrtletních intervalech 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě 
o dosaženém fyzickém pokroku, v níž 
porovná skutečnost s navrženým plánem 
pro projekt Galileo a uvede finanční 
souvislosti a tržní příležitosti.
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Odůvodnění

Stávající článek 4a (nový) na Komisi nepožaduje, aby podávala pravidelnou zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě o dosaženém pokroku v realizaci projektu Galileo. Výše 
uvedený postup zajistí, aby Evropský parlament a Rada byly schopny sledovat vývoj projektu 
Galileo a řádně uplatňovat svou společnou politickou odpovědnost za program.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 65
Příloha Cíle evropských programů GNSS druhá odrážka

• nabízet „službu pro zajištění bezpečnosti 
života“ (tzv. „Safety of Life Service“ nebo 
SoL) pro uživatele, pro které je 
nejpodstatnější bezpečnost, zejména
požadavky kladené leteckým , námořním a 
železničním odvětvím, tato služba rovněž 
splňuje požadavek nepřetržitosti a obsahuje 
funkci integrity, která v případě selhání 
systému umožňuje předem upozornit 
uživatele.

• nabízet „službu pro zajištění bezpečnosti
života“ (tzv. „Safety of Life Service“ nebo 
SoL) pro uživatele, pro které je 
nejpodstatnější bezpečnost, zejména 
požadavky kladené leteckým , námořním a 
železničním odvětvím, tato služba rovněž 
splňuje požadavek nepřetržitosti a obsahuje 
funkci integrity, která v případě selhání 
systému umožňuje předem upozornit 
uživatele.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládají Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Pozměňovací návrh 66
Příloha a (nová)

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Příloha a
Struktura zadávání zakázek

Hlavní pracovní balíčky 
zadané agenturou ESA*

Popis

Systémové pracovní balíčky

1.   Systémové inženýrství Zakázka je svěřena smíšenému průmyslovému týmu, který má podpořit veškeré 
volby a rozhodnutí týkající se koncepce systému. Tento průmyslový tým podporuje 
ESA v průběhu procesu zavádění systému, včetně systému specifikací, analýzy 
výkonnosti, testování, ověřování a validace veškerých prvků infrastruktury.

Pracovní balíčky týkající se 
dodávek
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2.   Řízení pozemní 
infrastruktury

Dokončení prvků pozemního řízení (poskytování navigačních signálů a zpráv) 
modernizací rozvojové infrastruktury a instalací dodatečných zařízení až do plně 
funkčního stavu zařízení. 

3.   Kontrola pozemní 
infrastruktury

Dokončení prvků pozemní kontroly (kontrola jednotlivých družic) modernizací 
rozvojové infrastruktury a instalací dodatečných zařízení až do plně funkčního stavu 
zařízení. 

4.   Celkem 26 družic:
a. družice A
b. družice B
c. družice C

Úvodní série 10–12 družic. 
Druhá série 6–8 družic na základě prokázané výkonnosti v rámci dodávky A.
Třetí série 6–8 družic na základě prokázané výkonnosti v rámci dodávky B.

5.   Nosné rakety Zakázka na služby nosných raket, spoléhající se nejméně na dvě, pokud možno 
technicky nezávislé, rodiny nosných raket.

Provozní pracovní balíčky

6.  Provoz Úkony spojené s provozem se svěřují provozovateli. Provozovatel koordinuje provoz 
systému Galileo jako celek s cílem zajistit úspěšnou navigaci. Koncepce provozu systému 
Galileo je založena na dvou družicových řídících střediscích systému Galileo 
(GCS/GMS) – Fucino a Oberpfaffenhofen; dalším střediskem je středisko pro zajištění 
bezpečnosti života v Madridu, které funguje nepřetržitě a je zodpovědné za 
multimodální služby a aplikace pro zajištění bezpečnosti života. Systém pro zajištění 
bezpečnosti života bude zahrnovat moduly nezbytné pro zajištění příslušné úrovně 
celistvosti, návaznosti a dostupnosti systému založeného na GMS ve zmrazeném 
zálohovém režimu a GCS s totožnou fyzickou konfigurací a rovnocennými funkčními 
vlastnostmi jako mají jiné GCS.  Prostřednictvím těchto středisek bude provozovatel 
usilovat o dosažení řídícího výkonu, kontrolovat provozní stav a zajišťovat údržbu 
pozemní infrastruktury jako celku a související komunikační sítě a řídit svou vlastní 
údržbu.
Komise konstatuje, že středisko pro zajištění bezpečnosti života se může rozhodnout 
k vytvoření plně kvalifikovaného, rovnocenného řídícího družicového střediska systému 
Galileo, jenž bude majetkem Společenství. Investice do tohoto rozvoje nebudou 
představovat žádné dodatečné náklady ke stávajícímu rozpočtu evropských programů 
GNSS na období 2007–2013. Aniž by byla ovlivněna provozní kapacita středisek 
Oberpfaffenhofen a Fucino, Komise zajistí, aby toto středisko bylo do konce roku 2013 
plně provozně kvalifikované, stejně jako řídící družicové středisko pro systém Galileo s 
výhradou jeho schopnosti naplnit veškeré nezbytné požadavky použitelné ve všech 
střediscích, a bude zahrnuto do sítě Galileo spolu se třemi výše uvedenými středisky.

* Pokud není dodávka v rámci pracovního balíčku nebo série uspokojivá, lze případně provést vhodné úpravy, včetně veřejné 
soutěže na zbývající část.

Hlavní pracovní balíčky 
zadané agenturou ESA*

Popis

Testovací přijímače Vícezdrojové zakázky na výrobu testovacích přijímačů.

Zakázka na služby Smlouvy s různými poskytovateli služeb a středisky pro řádné fungování celkové 
architektury systému, jako například Time Service Provider, Geodesy Service 
Provider nebo Search and Rescue interfaces.  

Dodávka prvků 
infrastruktury

Prvky infrastruktury, které jsou poskytovány nezávisle na výše uvedených 
zakázkách na služby, jako například bezpečnostní monitorovací středisko pro 
systém Galileo, které má provozovat GSA.

Dodatečné pracovní balíčky 
zadané Komisí

Popis

Měření výkonnosti Zakázka na nezávislé měření klíčových indikátorů výkonu

Or. en
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Odůvodnění

Začlenění politiky zadávání zakázek, která má být uplatňována (a v níž je uveden odkaz na 
rozdělení zaváděcí fáze do dvou pracovních balíčků) je bezvýznamné, nebudou-li skutečně 
začleněny tyto balíčky.


