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Ændringsforslag af Vladimír Remek

Ændringsforslag 23
Betragtning 9

(9) Definitionsfasen og udviklingsfasen, som 
udgør den forskningsmæssige del af 
programmet, er i vid udstrækning blevet 
finansieret over fællesskabsbudgettet for 
transeuropæiske net. I mangel af et klart 
engagement fra den private sektors side må
etablerings- og ibrugtagningsfasen 
finansieres fuldt ud af Det Europæiske 
Fællesskab. Driften af systemet vil kunne 
varetages af den private sektor i henhold til 
en koncessionskontrakt om tjenesteydelser 
eller en offentlig tjenesteydelseskontrakt.

(9) Definitionsfasen og udviklingsfasen, som 
udgør den forskningsmæssige del af 
programmet, er i vid udstrækning blevet 
finansieret over fællesskabsbudgettet for 
transeuropæiske net. Etablerings- og 
ibrugtagningsfasen skal nu finansieres fuldt 
ud af Det Europæiske Fællesskab. Driften af 
systemet efter 2013 vil kunne varetages af 
den private sektor i henhold til en 
koncessionskontrakt om tjenesteydelser eller 
en offentlig tjenesteydelseskontrakt, der 
tildeles på et senere tidspunkt.

Or. xm
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Begrundelse

Skyggeordføreren mener, at de foreslåede ændringer i højere grad og mere præcist afspejler 
den nuværende situation.

Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 24
Betragtning 12

(12) Ved Rådets forordning (EF) nr. 
1321/2004 af 12. juli 2004 om 
forvaltningsstrukturerne for de europæiske 
programmer for satellitbaseret 
radionavigation er der oprettet en 
tilsynsmyndighed for det europæiske GNSS 
(i det følgende benævnt 
"Tilsynsmyndigheden").

udgår

Or. de

Begrundelse

Tilsynsmyndighedens havde, som det er fastsat i artikel 2 i forordning (EF) nr. 1321/2004, 
primært til formål at fungere som koncessionsgivende myndighed for private virksomheder, 
som oprindelig havde til opgave at gennemføre Galileo-programmerne. Efter det mislykkede 
konsortium og forelæggelsen af det ændrede forslag til en forordning er denne opgave 
bortfaldet, og myndigheden bør derfor nedlægges.  De resterende opgaver kan også varetages 
af Kommissionen og ESA.

Ændringsforslag af David Hammerstein

Ændringsforslag 25
Betragtning 14

(14) Investeringsomkostningerne og 
driftsomkostningerne ved Galileo- og 
Egnos-systemerne i perioden 2007-2013 
vurderes på nuværende tidspunkt til 3,4 mia. 
EUR i løbende priser. Der er allerede afsat 
1.005 mio. EUR i den gældende finansielle 
programmering (2007-2013) i medfør af 
Kommissionens forslag om gennemførelse 
af etablerings- og ibrugtagningsfasen samt 
driftsfasen af Galileo-programmet. 

(14) Investeringsomkostningerne og 
driftsomkostningerne ved Galileo- og 
Egnos-systemerne i perioden 2007-2013 
vurderes på nuværende tidspunkt til 3,4 mia. 
EUR i løbende priser. Der er allerede afsat 1 
005 mio. EUR i den gældende finansielle 
programmering (2007-2013) i medfør af 
Kommissionens forslag om gennemførelse 
af etablerings- og ibrugtagningsfasen samt 
driftsfasen af Galileo-programmet. 



AM\702557DA.doc 3/33 PE400.389v01-00

DA

Herudover foreslås det at afsætte yderligere 
2.100 mio. EUR. Dette beløb kan stilles til 
rådighed ved en revision af den gældende 
finansielle ramme (2007-2013). Midlerne 
tages fra de uudnyttede margener under 
udgiftsområde 2 og 5 for 2007 og 2008. 
Dette betyder, at der ifølge det ændrede 
forslag skal afsættes 3.105 mio. EUR på 
fællesskabsbudgettet til de europæiske 
GNSS-programmer i perioden 2007-2013.
Et beløb på 300 mio. EUR, der allerede er 
afsat under det syvende rammeprogram for 
forskning og udvikling til de europæiske 
GNSS-programmer, vil indgå i 
finansieringen af disse omkostninger.

Herudover foreslås det at afsætte yderligere 
2 400 mio. EUR. Dette beløb har været 
genstand for en revision af den gældende 
finansielle ramme (2007-2013). Midlerne 
tages fra de uudnyttede margener under 
udgiftsområde 2 for 2007, ud af beløbet på 1 
600 mio. EUR stammer 200 mio. EUR fra 
fleksibilitetsinstrumentet og 200 mio. EUR 
fra omfordelte midler i udgiftsområde 1a.
Dette betyder, at der ifølge det ændrede 
forslag skal afsættes 3 405 mio. EUR på 
fællesskabsbudgettet til de europæiske 
GNSS-programmer i perioden 2007-2013, 
herunder et beløb på 400 mio. EUR, der 
allerede er afsat under det syvende 
rammeprogram for forskning og udvikling 
til de europæiske GNSS-programmer.

Or. en

Begrundelse

Formålet er at ajourføre teksten som følge af aftalen om revisionen af den finansielle ramme.

Ændringsforslag af Etelka Barsi-Pataky

Ændringsforslag 26
Betragtning 14 a (ny)

(14a) Det er afgørende i forbindelse med 
afsættelse af fællesskabsmidler med 
effektive indkøbsprocedurer og 
kontraktforhandlinger, hvor der opnås 
mest valuta for pengene og overholdelse af 
den foreslåede tidsplan for programmerne. 
Disse skal sikres af Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell og Inés Ayala Sender

Ændringsforslag 27
Betragtning 14 a (ny)
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(14a) I overensstemmelse med artikel 18 i 
finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget kan medlemsstater, tredjelande og 
internationale organisationer bidrage 
finansielt eller i form af naturalier til 
europæiske programmer for satellitbaseret 
radionavigation i henhold til passende 
aftaler.

Or. es

Begrundelse

Finansieringsbestemmelserne i finansforordningen bør være grundlaget for regulering af de 
finansielle aspekter ved deltagelsen i Galileo-projektet for de lande og internationale 
organisationer, som enten kan bidrage med naturalier eller finansielt (som det har været 
tilfældet i tidligere faser med tredjelande). Det bør ikke kun være muligt for lande, men også 
for internationale organisationer at deltage, selv om denne form for samarbejde bør være 
betinget af, at der undertegnes en passende aftale.

Ændringsforslag af David Hammerstein

Ændringsforslag 28
Betragtning 16

(16) Indtægterne fra driften af Galileo- og 
Egnos-systemerne bør tilfalde Det 
Europæiske Fællesskab som godtgørelse for 
de tidligere investeringer. Dog kan der 
fastsættes en ordning for fordeling af 
indtægterne i de kontrakter, der eventuelt 
indgås med den private sektor om drift af 
systemerne.

(16) Indtægterne fra driften af Galileo- og 
Egnos-systemerne bør tilfalde Det 
Europæiske Fællesskab som godtgørelse for 
investeringer, da investeringsudgifterne til 
de to systemer fuldt ud vil blive finansieret 
med offentlige midler. Dog kan der 
fastsættes en ordning for fordeling af 
indtægterne i de kontrakter, der eventuelt 
indgås med den private sektor om drift af 
systemerne. Det bør være muligt at 
fastsætte ordninger for fordeling af 
indtægter eller prislofter i de kontrakter, 
der eventuelt indgås med den private 
sektor, med hensyn til levering af tjenester 
under Galileo-systemet for at sikre, at 
kunderne modtager tjenester af høj kvalitet 
til rimelige priser og/eller med henblik på 
at udvikle nye offentlige tjenester.

Or. en
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Begrundelse

Da det offentlige-private partnerskab mislykkedes, som følge af at den private sektor havde 
problemer med at påtage sig risiciene, og da Galileo nu vil blive finansieret med offentlige 
midler, er det mere end rimeligt at forvente, at den offentlige sektor modtager tjenester af høj 
kvalitet til rimelige priser. Der kan derfor afhængig af markedsanalysen udarbejdes 
forskellige reguleringsmekanismer for at opnå dette.

Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 29
Betragtning 17

(17) En god offentlig styring af Galileo- og 
Egnos-programmerne forudsætter for det 
første, at der er en klar fordeling af 
beføjelser mellem Det Europæiske 
Fællesskab, Tilsynsmyndigheden og Den 
Europæiske Rumorganisation, og for det 
andet, at Det Europæiske Fællesskab, 
repræsenteret ved Kommissionen, står for 
gennemførelsen af programmerne. 
Kommissionen skal tilvejebringe passende 
instrumenter, og den skal råde over de 
nødvendige ressourcer, særlig i form af 
ekspertbistand.

(17) En god offentlig styring af Galileo- og 
Egnos-programmerne forudsætter for det 
første, at der er en klar fordeling af 
beføjelser mellem Det Europæiske 
Fællesskab og Den Europæiske 
Rumorganisation, og for det andet, at Det 
Europæiske Fællesskab, repræsenteret ved 
Kommissionen, står for gennemførelsen af 
programmerne. Kommissionen skal 
tilvejebringe passende instrumenter, og den 
skal råde over de nødvendige ressourcer, 
særlig i form af ekspertbistand.

Or. de

Begrundelse

Tilsynsmyndighedens havde, som det er fastsat i artikel 2 i forordning (EF) nr. 1321/2004, 
primært til formål at fungere som koncessionsgivende myndighed for private virksomheder, 
som oprindelig havde til opgave at gennemføre Galileo-programmerne. Efter det mislykkede 
konsortium og forelæggelsen af det ændrede forslag til en forordning er denne opgave 
bortfaldet, og myndigheden bør derfor nedlægges.  De resterende opgaver kan også varetages 
af Kommissionen og ESA.

Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 30
Betragtning 18

(18) Tilsynsmyndighedens vigtigste opgave 
er at bistå Kommissionen i alle aspekter af 

udgår
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programmernes gennemførelse. Den skal 
desuden forvalte de midler, som specifikt 
tildeles den i medfør af programmerne, 
eller som Kommissionen overdrager den i 
overensstemmelse med artikel 54, stk. 2, i 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002 af 25. juni 2002 om 
finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget, ændret ved Rådets forordning (EF, 
Euratom) nr. 1995/2006 af 13. december 
2006.

Or. de

Begrundelse

Tilsynsmyndighedens havde, som det er fastsat i artikel 2 i forordning (EF) nr. 1321/2004, 
primært til formål at fungere som koncessionsgivende myndighed for private virksomheder, 
som oprindelig havde til opgave at gennemføre Galileo-programmerne. Efter det mislykkede 
konsortium og forelæggelsen af det ændrede forslag til en forordning er denne opgave 
bortfaldet, og myndigheden bør derfor nedlægges.  De resterende opgaver kan også varetages 
af Kommissionen og ESA.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 31
Betragtning 19

(19) Den Europæiske Rumorganisation, der 
har den tekniske ekspertise, bør indgå en 
flerårig aftale med Det Europæiske 
Fællesskab, der dækker de tekniske 
aspekter af gennemførelsen af 
programmerne. For at tillade Kommissionen 
som repræsentant for Det Europæiske 
Fællesskab at udøve sine kontrolbeføjelser 
fuldt ud, skal aftalen navnlig omfatte 
generelle bestemmelser om forvaltning af de 
midler, der overdrages til Den Europæiske 
Rumorganisation, og kræve, at kontrakter, 
der indgås til gennemførelse af aftalen, er i 
overensstemmelse med fællesskabsreglerne 
for offentlige indkøb. I den forbindelse bør 
der tages behørigt hensyn til de hidtidige 
resultater og investeringer samt eventuelle 

(19) Den Europæiske Rumorganisation, der 
har den tekniske ekspertise, bør indgå en 
flerårig aftale med Det Europæiske 
Fællesskab om gennemførelsen af 
programmerne. For at tillade Kommissionen 
som repræsentant for Det Europæiske 
Fællesskab at udøve sine kontrolbeføjelser 
fuldt ud, skal aftalen navnlig omfatte 
generelle bestemmelser om forvaltning af de 
midler, der overdrages til Den Europæiske 
Rumorganisation, og kræve, at kontrakter, 
der indgås til gennemførelse af aftalen, er i 
overensstemmelse med fællesskabsreglerne 
for offentlige indkøb. I den forbindelse bør 
der tages behørigt hensyn til de hidtidige 
resultater, den industrielle ekspertise og 
investeringer samt eventuelle gældende 
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gældende aftaler. aftaler.

Or. fr

Begrundelse

Teksten henviser til indgåelse af en flerårig aftale, der dækker de tekniske aspekter, herunder 
de generelle vilkår forvaltningen af midlerne.

Der bør skabes en forbindelse med mellem beskrivelsen af ESA’s rolle i artikel 13, som bør 
indeholde ESA’s forpligtelser, navnlig med hensyn til produktivitet, beslutningstagning, 
rapportering og styring af industrien.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 32
Betragtning 19 a (ny)

(19a) Da programmerne vil blive 
finansieret af Det Europæiske Fællesskab, 
bør de offentlige indkøb under 
programmerne være i overensstemmelse 
med fællesskabsreglerne for offentlige 
indkøb og bør først og fremmest have til 
formål at kontrollere udgifterne og 
mindske risici og også øge effektiviteten og 
mindske afhængigheden. Det er 
hensigtsmæssigt at tilføre programmet et 
konkurrenceelement, og derfor bør de 
offentlige indkøb gennemføres på grundlag 
af to leverandører og regelmæssige 
konkurrencebaserede udbud, hvor det er 
muligt, medmindre det vil øge udgifterne og 
medføre forsinkelser som følge af, at det 
bliver nødvendigt at tilpasse konstruktionen 
og produktionsmetoderne hos flere 
leverandører. “Flaskehalsleverancer” og 
leverancer fra én leverandør bør derimod 
minimeres. Beslutninger, investeringer, 
som er foretaget af ESA og EU i løbet af 
Galileo-programmets definitions- og 
udviklingsfase såvel som i Egnos-
programmet, bør inddrages i den næste 
udbudsfase for at sikre programmets 
kontinuitet og omkostningseffektivitet.
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Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt for at undgå forvirring at præcisere, at kun tidligere resultater fra Egnos og 
Galileo-programmet, som behørigt er finansieret af Fællesskabet og/eller Den Europæiske 
Rumorganisation, tages behørigt med i betragtning. Andre initiativer (dvs. dem, som ikke er 
finansieret af de to ovennævnte institutioner) kunne medføre mere kompleksitet, risici og 
yderligere udgifter ved programmet samt skabe en uacceptabel forvridning i den 
konkurrence, som Rådet kræver.

Ændringsforslag af Vladimír Remek

Ændringsforslag 33
Betragtning 19 a (ny)

(19a) Alle arbejdspakker med henblik på 
Galileos fulde driftskapacitet bør være åben 
for størst mulig konkurrence i 
overensstemmelse med EU's 
indkøbsprincipper, og for at sikre 
investeringer i rumprogrammer, bør EU's 
indkøb åbnes mere for nytilkomne 
virksomheder og SMV'er, samtidigt med at 
der sikres topkvalitet og 
omkostningseffektivitet.

Or. xm

Begrundelse

Der bør lægges vægt på gennemsigtighed ved tildeling af offentlige kontrakter samt på 
åbenhed og støtte, ikke kun til veletablerede ”hovedaktører”, men også til små og 
mellemstore virksomheder og nytilkomne aktører. 

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 34
Betragtning 19 a (ny)

(19a) Der skal tages særlig hensyn til at 
opnå en afbalanceret deltagelse af alle 
medlemsstaterne i de forskellige faser af 
Galileo-projektet. Det er også vigtigt, at 
interessenterne i alle medlemsstater, 
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navnlig små og mellemstore virksomheder, 
har muligheder for at udvikle og innovere 
på grundlag af den teknologiske knowhow, 
der følger af indkøb i forbindelse med 
Galileo.

Or. en

Begrundelse

Som følge af Galileo-projektets størrelse og samfundsmæssige betydning bør Galileos 
principper for offentlige indkøb fremme den åbne adgang og loyale konkurrence i hele den 
industrielle forsyningskæde, og dermed bør de fremme en afbalanceret deltagelse af aktører 
fra den private sektor fra alle medlemsstater i alle projektets resterende faser. SMV’er bør 
navnlig have passende muligheder for at udvikle og innovere ved hjælp af de indkøb, der 
foretages i forbindelse med Galileo.

Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 35
Betragtning 20

(20) I gennemførelsen af denne forordning 
bør Kommissionen bistås af et udvalg, der 
benævnes "Udvalget for de Europæiske 
GNSS-programmer". En god offentlig 
styring kræver sammenhæng i forvaltningen 
af programmerne, en hurtigere 
beslutningsproces samt lige adgang til 
oplysninger; derfor bør repræsentanter for 
Tilsynsmyndighedens bestyrelse inddrages i 
arbejdet i Udvalget for de Europæiske 
GNSS-programmer.

(20) I gennemførelsen af denne forordning 
bør Kommissionen bistås af et udvalg, der 
benævnes "Udvalget for de Europæiske 
GNSS-programmer". En god offentlig 
styring kræver sammenhæng i forvaltningen 
af programmerne, en hurtigere 
beslutningsproces samt lige adgang til 
oplysninger; derfor bør observatører fra 
Europa-Parlamentet inddrages i arbejdet i 
Udvalget for de Europæiske GNSS-
programmer.

Or. de

Begrundelse

Som følge af programmernes betydning og finansielle følger er det nødvendigt for 
observatører fra Europa-Parlamentet at overvåge arbejdet i Udvalget for de Europæiske 
GNSS-programmer. Dette vil sikre et bedre informationsflow og øget gennemsigtighed over 
for offentligheden. Tilsynsmyndighedens rolle bør desuden revurderes i lyset af de ordninger, 
som nu foreslås for programmernes gennemførelse.
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Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 36
Betragtning 21 a (ny)

(21a) Det Europæiske Fællesskab bør være 
ejer af alle materielle og immaterielle 
aktiver, som skabes eller udvikles under 
Egnos- og Galileo-programmerne. Det bør 
altid i løbet af programmet være i stand til 
at ophæve kontrakten med en eventuel 
leverandør eller tjenesteudbyder. Det bør 
derfor ikke være afhængig af noget bestemt 
anlæg, som det ikke har nogen kontrol over 
eller en leverandør, fra hvilken den ikke 
har noget tilsagn om, at aktiverne ikke vil 
blive overdraget til et andet anlæg.  
Kommissionen bør derfor i givet fald 
forelægge Europa-Parlamentet og Rådet et 
forslag til ændring af eksisterende
lovgivning. Det er hensigtsmæssigt, indtil 
Galileo er drift og i stand til at opfylde 
kravene fra de nuværende investorer, at 
forvaltningen og udnyttelsen af Egnos 
holdes adskilt fra Galileo, indtil det er 
muligt at sammenlægge de to systemer. 
Nationale og andre initiativer uden for 
Fællesskabet, der har til formål at 
tilvejebringe aktiver og/eller tjenester til 
Europa-Kommissionen med henblik på 
programmet skal inddrages, forudsat at 
disse aktiver fuldt ud overdrages til 
Kommissionen uden omkostninger, 
medmindre det ikke medfører langsigtede 
forpligtelser for Kommissionen, og hvis det 
ikke medfører nogen forvridninger med 
hensyn til programmets europæiske 
dimension.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør bevare sine forhandlingsbeføjelser i alle faser og i det mindste basere sig 
på anlæg og aktiver, som fuldt ud er under dens kontrol eller i det mindste uden nogen 
eksklusive rettigheder, som eventuelt giver mulighed for overdragelse til lave omkostninger, 
hvis det viser sig nødvendigt.
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Det er en realitet, at Egnos i dag næsten er ved at være certificeret. Den giver allerede 
permanent signaler af høj kvalitet i hele Europa. Det er vigtigt af hensyn til effektiviteten og 
for bedre at forberede Galileos ibrugtagning, at begge programmers forhold holdes adskilt, 
og at Egnos kan blive drevet uafhængigt af Galileos fremskridt.

Ændringsforslag af Vladimír Remek

Ændringsforslag 37
Artikel 1, stk. 3

Det system, der etableres under Galileo-
programmet, er en uafhængig GNSS-
infrastruktur, der omfatter en konstellation af 
satellitter og jordstationer.

Det system, der etableres under Galileo-
programmet, er en uafhængig GNSS-
infrastruktur, der omfatter en konstellation af 
satellitter og et globalt net af jordstationer.

Or. cs

Begrundelse

Skyggeordføreren mener, at den foreslåede ordlyd mere præcist afspejler måden, hvorpå det 
foreslåede system vil fungere og karakteren af systemets infrastruktur.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni

Ændringsforslag 38
Artikel 1, stk. 3 a (nyt)

Det Europæiske Fællesskab er ejer af 
Egnos- og Galileo-systemerne og alle
materielle og immaterielle aktiver, som er 
skabes eller opbygges under disse 
programmer.

Or. it

Begrundelse

Egnos- og Galielo-systemernes er hjørnestenene i det europæiske satellitnavigationssystem 
(GNSS) og vil blive drevet alene under Det Europæiske Fællesskabs ansvar. Det er derfor 
afgørende, at Fællesskabet er ejer af begge systemer.
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Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 39
Artikel 4, stk. 4

4. Aftaler og konventioner, der indgås af Det 
Europæiske Fællesskab, fastsætter vilkår og 
nærmere regler for eventuelle bidrag fra 
tredjelande til finansieringen af
programmet.

4. Tredjelande kan deltage i de eventuelle 
bidrag til finansieringen af programmet.
Aftaler og konventioner, der indgås af Det 
Europæiske Fællesskab med disse 
tredjelande i henhold til EF-traktatens 
artikel 300, fastsætter vilkår og nærmere 
regler for deres deltagelse såvel som deres 
rettigheder og langsigtede forpligtelser 
under programmet.

Or. en

Begrundelse

Tredjelandenes deltagelse er tidligere blevet ringe forvaltet, dvs. uden nogen forpligtelse fra 
dem. Det er derfor vigtigt at præcisere, at tredjelande kun på visse betingelser kan deltage i 
Galileo.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell og Inés Ayala Sender

Ændringsforslag 40
Artikel 4, stk. 4

4. Aftaler og konventioner, der indgås af Det 
Europæiske Fællesskab, fastsætter vilkår og 
nærmere regler for eventuelle bidrag fra 
tredjelande til finansieringen af programmet.

4. Medlemsstaterne kan yde eventuelle 
bidrag til finansiering af programmet. 
Tredjelande og internationale 
organisationer kan også yde eventuelle 
bidrag til finansiering af programmet.
Aftaler og konventioner, der indgås af Det 
Europæiske Fællesskab, fastsætter vilkår og 
nærmere regler for eventuelle bidrag fra 
tredjelande til finansieringen af programmet.

Or. es

Begrundelse

Galileo er blevet udformet som et globalt system. Medlemsstaterne kan yde eventuelle bidrag 
til finansiering af programmet, der også kræver tredjelandenes og internationale 
organisationers deltagelse, hvis det skal være en succes på verdensplan. Aftaler og 
konventioner, der har til formål at regulere denne form for deltagelse i henhold til traktaten, 
bør indeholde vilkår, betingelser og regler, som klart fastsætter deltagelsens karakter.
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Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 41
Artikel 5

Driften af Egnos-systemet omfatter først og 
fremmest forvaltning af denne infrastruktur, 
vedligeholdelse, løbende videreudvikling og 
fornyelse af systemet, certificerings- og 
standardiseringsaktiviteter i forbindelse med 
programmet samt markedsføring af 
systemet.

Driften af Egnos-systemet omfatter først og 
fremmest forvaltning af denne infrastruktur, 
vedligeholdelse, løbende videreudvikling og 
fornyelse af systemet, certificerings- og 
standardiseringsaktiviteter i forbindelse med 
programmet samt markedsføring af 
systemets signaler.

Overdragelsen af ejendomsretten til 
systemet til Kommissionen finder sted, når 
der er undertegnet en aftale med dets 
nuværende ejere, og når den anerkender de 
investeringer, som de har foretaget, og som 
sikrer kontinuiteten af de høje 
resultatniveauer, som for øjeblikket 
observeres, og de industrielle kontrakter, 
som for øjeblikket gælder i en periode, som 
skal fastsættes.

Or. fr

Begrundelse

Det vil være Kommissionens ansvar at leve op til forventningerne hos de nuværende Egnos-
investorer og sikre programmets kontinuitet ved at drage fuld fordel af Egnos' kontrakter og 
erfarne industrielle operatører.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 42
Artikel 6

1. Finansieringen af driften af Egnos 
varetages af Det Europæiske Fællesskab, 
med et eventuelt bidrag fra den private 
sektor.

1. Finansieringen af driften af Egnos 
varetages af Det Europæiske Fællesskab, 
med et eventuelt bidrag fra den private 
sektor.

2. Det Europæiske Fællesskab certificerer 
systemet og dets kritiske tjenester for 
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brugerne.
3. Det Europæiske Fællesskab støtter 
markedsføringsforanstaltninger og salg af 
Egnos-supplementer for at udvide det 
område, som dækkes af Egnos og dets 
eksportderivater med henblik på at 
forberede indførelsen af Galileo i disse dele 
af verden.
4. Det Europæiske Fællesskab er ansvarlig 
for markedsføringsopgaver og forberedelse 
af aktiviteter inden driften med henblik på 
at indgå fremtidige Galileo-kontrakter.

2. Driften af Egnos varetages i første 
omgang primært af den private sektor i 
henhold til en offentlig
tjenesteydelseskontrakt. Senere integreres 
den eventuelt i driftsfasen af Galileo.

5. Driften af Egnos varetages i første 
omgang primært af den private sektor i 
henhold til en offentlig 
tjenesteydelseskontrakt. Senere integreres 
den eventuelt i driftsfasen af Galileo.

Or. fr

Begrundelse

Fællesskabet har alene ansvaret for at certificere Egnos- og Galileo-systemer. Som følge af 
de forventede tjenesters karakter vil det også være ansvarlig for at igangsætte tjenester, som 
er af offentlig karakter og foranstaltninger med henblik på eksportstøtte.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 43
Artikel 6 a (ny)

Artikel 6a
Ejendomsret til aktiver

Det Europæiske Fællesskab søger at blive 
ejer af alle materielle og immaterielle 
aktiver, som skabes eller udvikles under 
programmerne, og indleder i 
overensstemmelse hermed forhandlinger 
med de nuværende interessenter (f.eks. 
Egnos).

Or. en
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Begrundelse

Kommissionen kan ikke udøve nogen ejendomsret, før den har fået beføjelser til at gøre det. 
F.eks. er Egnos i dag delvist ejet af myndigheder med ansvar for lufttrafikstyring i Europa.

Ændringsforslag af Vladimír Remek

Ændringsforslag 44
Artikel 6 a (ny)

Artikel 6a
Ejendomsret

Det Europæiske Fællesskab er ejer af alle 
materielle og immaterielle Galileo-aktiver, 
som skabes eller udvikles under udviklings-
og ibrugtagningsfasen.

Or. xm

Begrundelse

Det er det logiske resultat af ændringen af den oprindeligt foreslåede finansieringsmetode, at 
Det Europæiske Fællesskab skal være ejer af alle materielle og immaterielle aktiver, som 
skabes og produceres under udviklings- og ibrugtagningsfasen, hvilket indebærer, at Det 
Europæiske Fællesskab påtog sig det fulde ansvar, og at den private sektor blev udelukket.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 45
Artikel 7, litra c

(c) Aktiviteter i forbindelse med driften af 
systemerne samt forudgående og 
forberedende aktiviteter før driften.

(c) Aktiviteter i forbindelse med driften af 
Egnos- og Galileo-systemerne samt 
forudgående og forberedende aktiviteter før 
driften.

Or. fr

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 46
Artikel 8, stk. 1 a (nyt)
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1a. Beløbet i stk. 1, er betinget af effektive 
indkøbsprocedurer og 
kontraktforhandlinger, hvor der opnås 
mest valuta for pengene, resultaternes 
færdiggørelse, programmets gnidningsløse 
kontinuitet, risikostyring og overholdelsen 
af tidsplanen.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at nævne, at ibrugtagningen og leveringen af Galileo vil ske gradvist.  Ligesom 
Egnos og alle komplekse systemer vil systemet blive sat i drift, efter at adskillige udgivelser 
og tilpasninger af software er blevet gennemført, og indtil der er opnået tilfredsstillende 
resultater, og certificeringen er afsluttet. Omtalen af gnidningsløs kontinuitet henviser til 
Rådets resolution om spørgsmålet, som har til formål at undgå, at tidligere resultater i IOV-
fasen, som netop på ny er blevet igangsat, skal gå tabt.

Ændringsforslag af Etelka Barsi-Pataky

Ændringsforslag 47
Artikel 8, stk. 4

4. Det beløb, der er nævnt i stk. 1, tager ikke 
højde for uforudsete finansielle forpligtelser, 
som Det Europæiske Fællesskab kan blive 
nødsaget til at bære, herunder forpligtelser, 
der skyldes, at systemerne er offentlig 
ejendom. I en sådan situation vil
Kommissionen forelægge passende forslag
for Europa-Parlamentet og Rådet.

4. Det beløb, der er nævnt i stk. 1, tager ikke 
højde for uforudsete finansielle forpligtelser, 
som Det Europæiske Fællesskab kan blive 
nødsaget til at bære, herunder forpligtelser, 
der skyldes, at systemerne er offentlig 
ejendom. Kommissionen forelægger derfor 
et forslag for Europa-Parlamentet og Rådet i 
2010 sammen med dens 
midtvejsundersøgelse for at gøre det muligt 
for budgetmyndigheden at træffe afgørelse
om de nødvendige midler for den 
finansielle programmering, som starter i 
2014, og for perioden indtil programmets 
afslutning, om de offentlige midler og 
forpligtelser, herunder de forpligtelser, der 
er nødvendige for driftsfasen, som skyldes 
dens ansvar som følge af, at systemet er 
offentlig ejendom. 

Or. en
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Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 48
Artikel 8, stk. 4

4. Det beløb, der er nævnt i stk. 1, tager ikke 
højde for uforudsete finansielle forpligtelser, 
som Det Europæiske Fællesskab kan blive 
nødsaget til at bære, herunder forpligtelser, 
der skyldes, at systemerne er offentlig 
ejendom. I en sådan situation vil 
Kommissionen forelægge passende forslag
for Europa-Parlamentet og Rådet.

4. Det beløb, der er nævnt i stk. 1, tager ikke 
højde for uforudsete finansielle forpligtelser, 
som Det Europæiske Fællesskab kan blive 
nødsaget til at bære, herunder forpligtelser, 
der skyldes, at systemerne er offentlig 
ejendom, og markedsføring. Kommissionen 
forelægger derfor et forslag for Europa-
Parlamentet og Rådet i 2010 sammen med 
dens midtvejsundersøgelse for at gøre det 
muligt for budgetmyndigheden at træffe 
afgørelse om de nødvendige midler for den 
finansielle programmering, som starter i 
2014, herunder om de forpligtelser, som 
Det Europæiske Fællesskab kan blive 
nødsaget til at bære, herunder forpligtelser, 
der skyldes, at systemet er offentlig 
ejendom, og markedsføring.

Or. en

Begrundelse

Tilsvarende aspekter er blevet nævnt i betænkningen, og det er nødvendigt også at nævne de 
retlige, finansielle og markedsmæssige hensyn, der er forbundet med Galileo.

Ændringsforslag af David Hammerstein

Ændringsforslag 49
Artikel 9

Driftsindtægter Indtægter
Indtægterne fra driften af systemet tilfalder 
Det Europæiske Fællesskab. De indbetales 
til fællesskabsbudgettet, hvor de afsættes til 
de europæiske GNSS-programmer. Hvis 
indtægterne viser sig at være væsentligt 
større en forventet, tages princippet om, at 
alle indtægter afsættes til GNSS-
programmerne, op til fornyet overvejelse.

Indtægterne fra driften af systemet tilfalder 
Det Europæiske Fællesskab. De indbetales 
til fællesskabsbudgettet, og kan afsættes til 
de europæiske GNSS-programmer og skal 
godkendes af Rådet og Europa-
Parlamentet.

Der kan fastsættes en ordning for fordeling 
af indtægterne i de kontrakter, der eventuelt 

Der kan fastsættes en ordning for fordeling 
af indtægterne i de kontrakter, der eventuelt 
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indgås med den private sektor. indgås med den private sektor.

Der kan også fastsættes ordninger for 
fordeling af indtægter eller prislofter i de 
kontrakter, der eventuelt indgås med den 
private sektor, med hensyn til indtægter fra 
levering af tjenester under Galileo-systemet 
for at sikre, at kunderne modtager tjenester 
af høj kvalitet til rimelige priser og/eller 
med henblik på at udvikle nye offentlige 
tjenester som beskrevet i bilag I.

Or. en

Begrundelse

Da det offentlige-private partnerskab mislykkedes, som følge af at den private sektor havde 
problemer med at påtage sig risiciene, og da Galileo nu vil blive finansieret med offentlige 
midler, er det mere end rimeligt at forvente, at den offentlige sektor modtager tjenester af høj 
kvalitet til rimelige priser. Der kan derfor afhængig af markedsanalysen udarbejdes 
forskellige reguleringsmekanismer for at opnå dette.

Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 50
Artikel 10, stk. 1

Den offentlige styring af programmerne 
hviler på princippet om en klar fordeling af 
beføjelser mellem Det Europæiske 
Fællesskab, repræsenteret ved 
Kommissionen, Tilsynsmyndigheden for det 
Europæiske GNSS (i det følgende benævnt 
"Tilsynsmyndigheden") og Den 
Europæiske Rumorganisation (ESA).

Den offentlige styring af programmerne 
hviler på princippet om en klar fordeling af 
beføjelser mellem Det Europæiske 
Fællesskab, repræsenteret ved 
Kommissionen og Den Europæiske 
Rumorganisation (ESA).

Or. de

Begrundelse

Tilsynsmyndighedens havde, som det er fastsat i artikel 2 i forordning (EF) nr. 1321/2004, 
primært til formål at fungere som koncessionsgivende myndighed for private virksomheder, 
som oprindelig havde til opgave at gennemføre Galileo-programmerne. Efter det mislykkede 
konsortium og forelæggelsen af det ændrede forslag til en forordning er denne opgave 
bortfaldet, og myndigheden bør derfor nedlægges.  De resterende opgaver kan også varetages 
af Kommissionen og ESA.
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Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 51
Artikel 10, stk. 2

Det Europæiske Fællesskab, repræsenteret 
ved Kommissionen, forestår gennemførelsen 
af programmerne, dog uden at dette 
indskrænker bestemmelserne i forordning 
(EF) nr. 1321/2004. Til dette formål sørger 
Kommissionen for de nødvendige 
instrumenter og for, at den råder over de 
nødvendige ressourcer til at udføre sine 
opgaver. Den kan bede uafhængige 
eksperter bistå sig i tilsynet med 
programforvaltningen. Den kan også søge 
bistand fra nationale eksperter og 
gennemføre finansielle og tekniske 
revisioner.

Det Europæiske Fællesskab, repræsenteret 
ved Kommissionen, forestår gennemførelsen 
af programmerne, dog uden at dette 
indskrænker bestemmelserne i forordning 
(EF) nr. 1321/2004. Til dette formål sørger 
Kommissionen for de nødvendige 
instrumenter og for, at den råder over de 
nødvendige ressourcer og rettigheder til at 
udføre sine opgaver. Den kan også søge 
bistand fra nationale eksperter og 
gennemføre finansielle og tekniske 
revisioner.

Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at nævne, at det ikke kun er Kommissionen, der bør råde over de 
nødvendige ressourcer, men at den også kan blive nødt til at erhverve sig rettigheder for at 
udføre sine opgaver.

Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 52
Artikel 12

Artikel 12 udgår
Tilsynsmyndighedens rolle

Uden at det berører de opgaver, som 
Tilsynsmyndigheden er pålagt ved 
forordning (EF) nr. 1321/2004, yder 
Tilsynsmyndigheden Kommissionen 
bistand i forbindelse med alle de aspekter 
af programmerne, hvor Kommissionen 
beder den om det. Den forvalter og fører 
kontrol med brugen af de midler, som Det 
Europæiske Fællesskab specifikt tildeler 
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den i medfør af programmerne. Disse 
midler stilles til rådighed for 
Tilsynsmyndigheden i kraft af en afgørelse 
om uddelegering i overensstemmelse med 
artikel 54, stk. 2, i forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002 og bestemmelserne 
i forordning (EF) nr. 1321/2004.
På grundlag af afgørelsen om 
uddelegering, jf. foregående afsnit, indgår 
Kommissionen en uddelegeringsaftale med 
Tilsynsmyndigheden. Uddelegeringsaftalen 
fastlægger de almindelige vilkår for 
forvaltningen af de midler, der er tildelt 
Tilsynsmyndigheden, og navnlig de 
foranstaltninger, der skal gennemføres, den 
hertil knyttede finansiering, 
forvaltningsprocedurer samt tilsyns- og 
kontrolforanstaltninger.

Or. de

Begrundelse

Tilsynsmyndighedens havde, som det er fastsat i artikel 2 i forordning (EF) nr. 1321/2004, 
primært til formål at fungere som koncessionsgivende myndighed for private virksomheder, 
som oprindelig havde til opgave at gennemføre Galileo-programmerne. Efter det mislykkede 
konsortium og forelæggelsen af det ændrede forslag til en forordning er denne opgave 
bortfaldet, og myndigheden bør derfor nedlægges.  De resterende opgaver kan også varetages 
af Kommissionen og ESA.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell og Inés Ayala Sender

Ændringsforslag 53
Artikel 12 a (ny)

Artikel 12a
Principper for indkøb i løbet af Galileos 

etablerings- og ibrugtagningsfase
I løbet af Galileos etablerings- og 
ibrugtagningsfase baseres 
fællesskabsreglerne for offentlige indkøb 
bl.a. på følgende principper:
a) konkurrencebaserede udbud for alle 
pakker i én enkelt procedure, hvor enhver 
uafhængig juridisk person eller en gruppe, 
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som til dette formål repræsenteres af en 
juridisk person, som indgår i en gruppe, 
kan indgive tilbud med henblik på at blive 
hovedleverandør for højst to af de seks 
primære arbejdspakker;
b) mindst 40 % af den samlede værdi af 
aktiviteterne skal gives i underentreprise 
ved hjælp af konkurrencebaserede tilbud 
på forskellige niveauer til andre 
virksomheder end dem, der tilhører 
grupper, hvis enhed er hovedleverandør for 
en primær arbejdspakke.

Or. es

Begrundelse

Forordningen bør indeholde og regulere den indkøbspolitik, som skal følges. Herudover bør 
man i bilag I tilføje de arbejdspakker, som indkøbene skal fordeles mellem, og som er 
omfattet af bestemmelsen om, at 40 % af kontrakten skal i underentreprise.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 54
Artikel 13, stk. 2

Uddelegeringsaftalen fastlægger de 
almindelige vilkår for forvaltningen af de 
midler, der tildeles Den Europæiske 
Rumorganisation, og navnlig de 
foranstaltninger, der skal gennemføres, den 
hertil knyttede finansiering, 
forvaltningsprocedurer, tilsyns- og 
kontrolforanstaltninger, foranstaltninger i 
tilfælde af mangelfuld gennemførelse af 
aftalen samt regler for ejendomsret til 
materielle og immaterielle goder.

Den flerårige uddelegeringsaftale fastlægger 
de almindelige vilkår for forvaltningen af de 
midler, der tildeles Den Europæiske 
Rumorganisation, og navnlig de 
foranstaltninger, der skal gennemføres 
(f.eks. planen for systemets gradvise 
etablering og ibrugtagning), den hertil 
knyttede finansiering, 
forvaltningsprocedurer, tilsyns- og 
kontrolforanstaltninger, foranstaltninger i 
tilfælde af mangelfuld gennemførelse af 
aftalerne samt regler for ejendomsret til alle 
materielle og immaterielle goder.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at nævne, at ibrugtagningen og leveringen af Galileo vil ske gradvist.  Ligesom 
Egnos og alle komplekse systemer vil systemet blive sat i drift, efter at adskillige udgivelser 
og tilpasninger af software er blevet gennemført, og indtil certificeringen kan afsluttes.
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Ændringsforslag af Etelka Barsi-Pataky

Ændringsforslag 55
Artikel 13, stk. 2 a (nyt)

2a. Den flerårige uddelegeringsaftale 
fastsætter også følgende:
(a) Den Europæiske Rumorganisation 
anvender fællesskabsreglerne for offentlige 
indkøb.
(b) Den Europæiske Rumorganisation 
sikrer gennemsigtige og rettidige 
oplysninger og oplyser klart om de 
anvendte indkøbsregler, 
udvælgelseskriterier og andre relevante 
spørgsmål.
(c) De offentlige indkøb under den flerårige 
aftale har til formål at opnå åben adgang 
og loyal konkurrence i hele den industrielle 
forsyningskæde med henblik på at fremme 
en afbalanceret deltagelse af aktører fra 
den private sektor, herunder SMV’er fra 
alle medlemsstater. Den Europæiske 
Rumorganisation skal forebygge, at der 
opstår eller fremmes dominerende 
stillinger.
(d) Den Europæiske Rumorganisation 
opdeler infrastrukturkontrakter i 
hovedsegmentgrupper og yderligere 
arbejdspakker.
(e) Parallelle indkøb fra to forskellige 
leverandører skal anvendes, hvor det er 
muligt, med henblik på at mindske den 
teknologiske og industrielle risiko og 
afhængighed og for at forbedre den 
overordnede kontrol med programmets 
udgifter og tidsplan.
(f) Hvis det ikke er muligt at gøre brug af 
indkøb fra to forskellige leverandører, 
foreskrives det i kontrakten, at 
leverandøren ved anvendelse af 
underentrepriser skal anvende 
fællesskabsreglerne for offentlige indkøb 
og overholde de målsætninger, der er 
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fastsat i denne artikel. Omfanget og 
værdien af underentrepriser, som anvendes 
af hovedleverandøren, er en del af 
kontrakten i tilfælde af indkøb fra én enkelt 
leverandør.
(g) Den Europæiske Rumorganisation 
tager ved tildeling af kontrakter behørigt 
hensyn til beslutninger, investeringer og 
opnåede resultater, for så vidt det er 
relevant, i forbindelse med Galileo-
programmets definitions- og 
udviklingsfase.

Or. en

Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 56
Artikel 13, stk. 2 a (nyt)

Den flerårige uddelegeringsaftale 
fastsætter også følgende:
(a) Den Europæiske Rumorganisation 
anvender fællesskabsreglerne for offentlige 
indkøb.
(b) Den Europæiske Rumorganisation 
forelægger i tilstrækkelig god tid 
gennemskuelige og rettidige oplysninger 
om reglerne, som gælder for tildeling af 
kontrakter, udvælgelseskriterier og alle 
andre relevante spørgsmål, og oplyser om 
dem på en sådan måde, at de ikke kan 
misforstås.
(c) Når indkalderne af bud er offentliggjort 
i henhold til betingelserne i den flerårige 
aftale, træffes foranstaltninger for at sikre 
åben adgang og loyal konkurrence i hele 
den industrielle forsyningskæde og med 
henblik på at fremme en afbalanceret 
deltagelse af aktører fra den private sektor, 
i alle medlemsstater. Den Europæiske 
Rumorganisation skal forebygge, at der 
opstår eller fremmes dominerende 
stillinger. 



PE400.389v01-00 24/33 AM\702557DA.doc

DA

(d) Den Europæiske Rumorganisation 
opdeler infrastrukturkontrakter i 
kontrakter, som vedrører hovedsegmenter, 
og kontrakter, som vedrører supplerende 
arbejder.
(e) Kontrakter tildeles parallelt med indkøb 
fra to leverandører under segmentniveau i 
alle de tilfælde, hvor det er muligt med 
henblik på at mindske den teknologiske og 
industrielle risiko og afhængighed og for at 
forbedre den overordnede kontrol med 
programmets udgifter og tidsplan. Hvis der 
som følge heraf bruges tjenester fra en 
virksomhed i et tredjeland, skal den anden 
virksomhed være placeret i Den 
Europæiske Union og tildeles en 
tilsvarende andel af kontraktopgaverne. 
(f) Hvis det ikke er muligt at tildele 
kontrakter for at sikre indkøb fra to 
leverandører, foreskrives det i kontrakten, 
at leverandøren ved anvendelse af 
underentrepriser skal anvende 
fællesskabsreglerne for offentlige indkøb 
og overholde bestemmelserne i denne 
artikel.  Omfanget og værdien af 
underentrepriser, som tildeles af 
hovedleverandøren, angives i kontrakten, 
hvis indkøbet kun sker fra en leverandør.
(g) Den Europæiske Rumorganisation 
tager under forhandlinger om kontrakter 
behørigt hensyn til beslutninger, allerede 
indgåede kontrakter, investeringer og 
tjenester fra Galileo-programmets 
definitions- og udviklingsfase, for så vidt de 
er relevante.

Or. de

Begrundelse

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 
ausgewogene Beteiligung europäischer Unternehmen sichergestellt wird, weil sie bereits in 
der Entwicklungsphase wertvolles Know-how erworben haben.  In allen Mitgliedstaaten 
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müssen die Akteure und insbesondere kleine und mittlere Unternehmen die Möglichkeit 
haben, sich an den Ausschreibungen im Rahmen von Galileo zu beteiligen.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 57
Artikel 13, stk. 2 a (nyt)

Den flerårige uddelegeringsaftale 
fastsætter også følgende:
(a) Den Europæiske Rumorganisation 
anvender fællesskabsreglerne for offentlige 
indkøb.
(b) Den Europæiske Rumorganisation 
sikrer gennemskuelige og rettidige 
oplysninger om programmets overordnede 
tidsplan og om hver af dets enkelte 
milepæle (dvs. programmets fremskridt) og 
deres gennemførelse. Den oplyser navnlig 
klart om de anvendte regler for indkøb, 
udvælgelseskriterier og andre relevante 
spørgsmål.
(c) De offentlige indkøb under den flerårige 
aftale har til formål at opnå åben adgang 
og loyal konkurrence i hele den industrielle 
forsyningskæde med henblik på at fremme 
en afbalanceret deltagelse af aktører fra 
den private sektor fra alle medlemsstater.   
Den Europæiske Rumorganisation skal 
forebygge, at der opstår eller fremmes 
dominerende stillinger, når den sikrer 
langsigtede leverancer, industriens 
konkurrenceevne, de højest mulige 
teknologiske standarder og avancerede 
løsninger.
(d) Den Europæiske Rumorganisation 
opdeler infrastrukturkontrakter i 
hovedsegmentgrupper og yderligere 
arbejdspakker.
(e) Parallelle indkøb fra to forskellige 
leverandører skal anvendes, hvor det er 
muligt, med henblik på at mindske den 
teknologiske og industrielle risiko og 
afhængighed og for at forbedre den 
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overordnede kontrol med programmets 
udgifter og tidsplan.
(f) Hvis det ikke er muligt at gøre brug af 
indkøb fra to forskellige leverandører, 
foreskrives det i kontrakten, at 
leverandøren ved anvendelse af 
underentrepriser skal anvende 
fællesskabsreglerne for offentlige indkøb
og overholde de målsætninger, der er 
fastsat i denne artikel.
(g) Den Europæiske Rumorganisation 
tager under forhandlinger om kontrakter 
behørigt hensyn til tidligere beslutninger, 
investeringer og resultater fra Fællesskabet 
og Den Europæiske Rumorganisation, for 
så vidt det er relevant, i forbindelse med 
Galileo- og Egnos-programmets 
definitions- og udviklingsfaser.
(h) Den Europæiske Rumorganisation 
organiserer sin forvaltning på en sådan 
måde, at processerne for 
beslutningstagning og rapportering er 
hurtige og effektive.

Or. en

Begrundelse

Beslutningen fra Rådet (transport) sikrer programmets kontinuitet, valuta for pengene, 
langsigtede perspektiver, et højt resultatniveau og kvalitet, samtidig med at risikoen holdes 
inden for rimelighedens grænser. 

Det er vigtigt for at undgå forvirring at præcisere, at kun tidligere resultater fra både Egnos 
og Galileo, som behørigt er finansieret af Fællesskabet og/eller Den Europæiske 
Rumorganisation, tages behørigt med i betragtning. Andre initiativer (dvs. dem, som ikke er 
finansieret af de to ovennævnte institutioner) kunne medføre mere kompleksitet, risici og 
yderligere udgifter ved programmet samt skabe en uacceptabel forvridning i den 
konkurrence, som Rådet kræver.

Ændringsforslag af Den Dover

Ændringsforslag 58
Artikel 13, stk. 2 a (nyt)

Den flerårige uddelegeringsaftale 
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fastsætter også følgende:
(a) Den Europæiske Rumorganisation 
anvender fællesskabsreglerne for offentlige 
indkøb.
(b) Den Europæiske Rumorganisation 
sikrer gennemsigtige og rettidige 
oplysninger og oplyser klart om de 
anvendte indkøbsregler, 
udvælgelseskriterier og andre relevante 
spørgsmål.
(c) De offentlige indkøb under den flerårige 
aftale har til formål at opnå åben adgang 
og loyal konkurrence i hele den industrielle 
forsyningskæde med henblik på at fremme 
en afbalanceret deltagelse af aktører fra 
den private sektor fra alle medlemsstater.   
Den Europæiske Rumorganisation skal 
forebygge, at der opstår eller fremmes 
dominerende stillinger.
(d) Den Europæiske Rumorganisation 
opdeler infrastrukturkontrakter i 
hovedsegmentgrupper og yderligere 
arbejdspakker.
(e) Parallelle indkøb fra to forskellige 
leverandører skal anvendes, hvor det er 
muligt, med henblik på at mindske den 
teknologiske og industrielle risiko og 
afhængighed og for at forbedre den 
overordnede kontrol med programmets 
udgifter og tidsplan.
(f) Hvis det ikke er muligt at gøre brug af 
indkøb fra to forskellige leverandører, 
foreskrives det i kontrakten, at 
leverandøren ved anvendelse af 
underentrepriser skal anvende 
fællesskabsreglerne for offentlige indkøb 
og overholde de målsætninger, der er 
fastsat i denne artikel. Omfanget og 
værdien af underentrepriser, som anvendes 
af hovedleverandøren, er en del af 
kontrakten i tilfælde af indkøb fra én enkelt 
leverandør.
(g) Den Europæiske Rumorganisation 
tager ved tildeling af kontrakter behørigt 
hensyn til beslutninger, investeringer og 
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opnåede resultater, for så vidt det er 
relevant, i forbindelse med Galileo-
programmets definitions- og 
udviklingsfase.

Or. en

Ændringsforslag af Umberto Guidoni

Ændringsforslag 59
Artikel 13, stk. 3 a (nyt)

Offentlige tjenesteydelseskontrakter har til 
formål at sikre frie konkurrencevilkår i alle 
faser af den industrielle forsyningskæde og 
fremme afbalanceret deltagelse af den 
private sektor, navnlig SMV’er i de enkelte 
medlemsstater og forebygge, at der opstår 
eller fremmes dominerende stillinger.
Der bør så vidt muligt træffes 
foranstaltninger til at få leverancer fra 
parallelle leverandører med henblik på at 
mindske den teknologiske og industrielle 
risiko og forbedre den overordnede kontrol 
med programmets udgifter og tidsplan.

Or. it

Begrundelse

Det er afgørende at sikre, at fællesskabsreglerne for offentlige tjenesteydelseskontrakter 
anvendes. Det er vigtigt at sikre betingelserne for åben adgang og fri konkurrence i hele den 
industrielle forsyningskæde for at undgå monopoler. Programmet kræver regler for offentlige 
tjenesteydelseskontrakter, som vil sikre en afbalanceret deltagelse af den europæiske industri, 
navnlig små og mellemstore virksomheder (SMV’er), der skal have mulighed for at deltage i 
Galileo i forbindelse med udbudsprocedurer.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 60
Artikel 13, stk. 3 a (nyt)

Alle medlemsstaters afbalancerede 
deltagelse sikres i løbet af projektets 
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forskellige faser. Interessenterne i alle 
medlemsstater, navnlig små og mellemstore 
virksomheder, bør desuden have 
muligheder for at udvikle og innovere på 
grundlag af den teknologiske knowhow, der 
følger af indkøb i forbindelse med Galileo.

Or. en

Begrundelse

Som følge af Galileo-projektets størrelse og samfundsmæssige betydning bør Galileos 
principper for offentlige indkøb fremme den åbne adgang og loyale konkurrence i hele den 
industrielle forsyningskæde i alle medlemsstater. SMV’er bør navnlig have passende 
muligheder for at udvikle og innovere ved hjælp af de indkøb, der foretages i forbindelse med 
Galileo. Dette påpeges på korrekt vis af ordføreren i begrundelsen til ændringsforslag 16. 
Behovet for interessenternes, navnlig SMV’ernes afbalancerede deltagelse bør af hensyn til 
klarheden og gennemskueligheden også udtrykkeligt fremgå af forordningen.

Ændringsforslag af Den Dover

Ændringsforslag 61
Artikel 13, stk. 3 a (nyt)

Kommissionen overvåger og vurderer Den 
Europæiske Rumorganisations procedurer 
for indkøb, konkurrencen og de relevante 
EU-markeder og underretter Europa-
Parlamentet og Rådet hvert kvartal om 
disse spørgsmål.

Or. en

Begrundelse

Ifølge artiklen kræves det ikke af Kommissionen, at den underretter Europa-Parlamentet og 
Rådet om Galileo-projektets regelmæssige fremskridt.  Den ovennævnte procedure vil sikre, 
at EP og Rådet bliver i stand til at overvåge udviklingen i Galileo-projektets procedurer for 
indkøb og fuldt ud udøve deres delte politiske ansvar for programmet.

Ændringsforslag af Vladimír Remek

Ændringsforslag 62
Artikel 14, stk. 2
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2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF i overensstemmelse med 
samme afgørelses artikel 8.

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF i overensstemmelse med 
samme afgørelses artikel 8.

Or. cs

Begrundelse

Udvalget for de Europæiske GNSS-programmer skal ifølge forslaget til forordning vedtage 
gennemførelsesbestemmelser, navnlig ved at godkende flerårige og årlige 
arbejdsprogrammer. Medlemsstaterne bør inddrages så meget som muligt i vedtagelsen af 
disse vigtige gennemførelsesbeslutninger. Den mest passende komitologiprocedure til dette 
formål er forskriftsproceduren i artikel 5 i afgørelse 1999/468/EF. Det udvalg, som blev 
nedsat i henhold til forordning (EF) nr. 680/2007 (om generelle regler for Fællesskabets 
finansielle støtte inden for de transeuropæiske transport- og energinet), og som bl.a. også 
træffer afgørelse om de flerårige og årlige arbejdsprogrammer for finansiering til TEN-T, er 
også et forskriftsudvalg.

Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 63
Artikel 14, stk. 4

4. Der deltager repræsentanter for 
Tilsynsmyndighedens bestyrelse i arbejdet i 
Udvalget for De Europæiske GNSS-
programmer. Repræsentanter for ESA's 
programråd for satellitnavigation kan 
ligeledes deltage i Udvalget for De 
Europæiske GNSS-programmer på vilkår, 
der fastsættes i udvalgets forretningsorden.

4. Repræsentanter for ESA's programråd for 
satellitnavigation kan ligeledes deltage i 
Udvalget for De Europæiske GNSS-
programmer på vilkår, der fastsættes i 
udvalgets forretningsorden. Europa-
Parlamentet skal have observatørstatus.

Or. de

Begrundelse

Som følge af programmernes betydning og finansielle følger er det nødvendigt for 
observatører fra Europa-Parlamentet at overvåge arbejdet i Udvalget for de Europæiske 
GNSS-programmer. Dette vil sikre et bedre informationsflow og øget gennemsigtighed over 
for offentligheden. Tilsynsmyndighedens rolle bør desuden revurderes i lyset af de ordninger, 
som nu foreslås for programmernes gennemførelse.
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Ændringsforslag af Den Dover

Ændringsforslag 64
Artikel 14, stk. 4 a (nyt)

4a. Kommissionen underretter Europa-
Parlamentet og Rådet hvert kvartal om de 
fysiske fremskridt, der er gjort i forhold til 
de programmer, som er udarbejdet for 
Galileo-projektet, samt de finansielle følger 
og markedsmulighederne. 

Or. en

Begrundelse

Ifølge artiklens nuværende stk. 4 (nyt) kræves det ikke af Kommissionen, at den underretter 
Europa-Parlamentet og Rådet om Galileo-projektets regelmæssige fremskridt.  Den 
ovennævnte procedure vil sikre, at EP og Rådet bliver i stand til at overvåge Galileo-
projektets udvikling og fuldt ud udøve deres delte politiske ansvar for programmet.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 65
Bilag, Mål for de europæiske GNSS-programmer, bullet 2

At tilbyde en livskritisk tjeneste ("Safety of 
Life Service" - SoL), der er rettet mod 
brugere, for hvem sikkerhed er afgørende, 
og som navnlig opfylder de krav, der stilles 
inden for luftfart, søfart og
jernbanetransport. Denne tjeneste opfylder 
desuden kravet om kontinuitet og omfatter 
en integritetsfunktion, der gør det muligt at 
advare brugeren i tilfælde af fejl i systemet.

At tilbyde en livskritisk tjeneste ("Safety of 
Life Service" - SoL), der er rettet mod 
brugere, for hvem sikkerhed er afgørende, 
og som navnlig opfylder de krav, der stilles 
inden for luftfart, søfart, jernbane- og 
vejtransport. Denne tjeneste opfylder 
desuden kravet om kontinuitet og omfatter 
en integritetsfunktion, der gør det muligt at 
advare brugeren i tilfælde af fejl i systemet.

Or. fr

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell og Inés Ayala Sender

Ændringsforslag 66
Bilag a (nyt)

Ændringsforslag
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Bilag a
Indgåelse af offentlige kontrakter - struktur

ESA’s primære arbejdspakker * Beskrivelse
Systemarbejdspakke

1.   Støtte til 
systemkonstruktion

En kontrakt gives til et blandet industrielt team for at understøtte alle 
systemdesignvalg og -beslutninger. Dette industrielle team understøtter ESA under 
hele gennemførelsesprocessen til og med systemspecifikationer, resultatanalyse, 
afprøvning, kontrol og validering af alle elementer i infrastrukturen.

Leverandørarbejdspakker

2.   Færdiggørelse af 
projektinfrastruktur på 
jorden

Færdiggørelse af projektinfrastruktur på jorden (levering af navigationssignaler og 
beskeder) ved hjælp af en opgradering af udviklingsinfrastrukturen og udbredelse 
af supplerende faciliteter op til fuld driftskapacitetsstatus. 

3.  Færdiggørelse af 
overvågnings-
infrastruktur på jorden

Færdiggørelse af overvågningsinfrastruktur på jorden (overvågning af de enkelte 
satellitter) ved hjælp af en opgradering af udviklingsinfrastrukturen og udbredelse 
af supplerende faciliteter op til fuld driftskapacitetsstatus. 

4.   26 satellitter i alt:
a. Satellitter A
b. Satellitter B
c. Satellitter C

En første sending på 10-12 satellitter. 
En anden sending på 6-8 satellitter, der bygger på påviste resultater i forbindelse 

med leveringen af sending A 
En tredje sending på 6-8 satellitter, der bygger på påviste resultater i forbindelse 

med leveringen af sending B

5.   Opsendelse En kontrakt om opsendelsestjenester, der er afhængige af to eller, hvis det er muligt, 
flere teknisk uafhængige typer af løfteraketter.

Driftsarbejdspakke

6.  Drift Der indgås kontrakt om driftsaktiviteter med en operatør. Operatøren koordinerer hele 
Galileo-driften for at sikre et vellykket navigationsprojekt. Driftskonceptet for Galileo-
systemet bygger på to Galileo-satellitovervågningscentre (GCS/GMS) i Fucino og 
Oberpfaffenhofen og et center for livskritisk tjeneste i Madrid, der fungerer døgnet rundt 
og er ansvarligt for den livskritiske tjenestes multimodale tjenester og applikationer. Centret 
for den livskritiske tjeneste vil omfatte såvel de nødvendige moduler til at sikre passende 
niveauer for systemets integritet, kontinuitet og tilgængelighed på grundlag af en GMS i 
kold backup-tilstand som en GCS med identisk fysisk konfiguration og tilsvarende 
funktionelle træk som de andre GCS’er.  Gennem centrene får operatøren til opgave at
gennemføre projektresultaterne, at kontrollere driftsstatus og sikre vedligeholdelsen af hele 
infrastrukturen på jorden og tilknyttede kommunikationsnet og styre vedligeholdelsen.
Kommissionen noterer sig, at centret for livskritisk tjeneste kan beslutte at udvikle sig til et 
fuldt ud kvalificeret, tilsvarende Galileo-satellitovervågningscenter, hvis aktiver vil være 
Fællesskabets ejendom. Investeringen i denne udvikling vil ikke medføre yderligere 
udgifter for det vedtagne fællesskabsbudget for de europæiske GNSS-programmer for 
2007-2013. Uden at berøre Oberpfaffenhofens og Fucinos driftskapacitet vil Kommissionen 
i det tilfælde sikre, at dette center bliver fuldt ud driftsmæssigt kvalificeret som et Galileo-
satellitovervågningscenter i slutningen af 2013, forudsat at det kan opfylde alle de 
nødvendige krav, der gælder for alle centre, og vil indgå i Galileo-netværket, der består af 
ovennævnte tre centre.

* Hvis resultaterne af leveringen af arbejdspakker eller sendingerne deri ikke er tilfredsstillende, kan der gennemføres passende 
tilpasninger, hvor det er muligt, herunder konkurrencebaserede udbud af det resterende arbejde.

ESA’s supplerende arbejdspakker Beskrivelse

Testmodtagere Kontrakter med flere kilder om fremstilling af testmodtagere.

Tjenesteydelseskontrakter Kontrakter med de forskellige tjenesteudbydere og centre om en ordentlig drift af hele systemarkitekturen såsom Time Service 
Provider, Geodesy Service Provider, Search and Rescue interfaces.  

Infrastrukturforsyning Infrastruktur, der leveres uafhængigt af ovennævnte tjenesteydelsesaftaler som f.eks. Galileo
Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed skal drive.
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Kommissionens supplerende arbejdspakke Beskrivelse

Resultatmålinger En kontrakt om uafhængig måling af centrale resultatindikatorer

Or.

Begrundelse

Der er ingen grund til at inkorporere den indkøbspolitik, som skal følges, (hvori der henvises 
til opdelingen af etablerings- og ibrugtagningsfasen i arbejdspakker) hvis disse pakker ikke 
reelt inkorporeres.


