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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Vladimír Remek

Ändringsförslag 23
Skäl 9

(9) Galileo-programmets utformningsfas och 
utvecklingsfas, som är forskningsdelen av 
programmet, har till betydande del 
finansierats via gemenskapens budget för de 
transeuropeiska näten. Installationsfasen 
kommer att finansieras helt av 
Europeiska gemenskapen eftersom det inte 
finns något konkret åtagande från den 
privata sektorns sida. Driften av systemet 
kan komma att skötas genom 
koncessionsavtal eller offentliga 
tjänstekontrakt med den privata sektorn.

(9) Galileo-programmets utformningsfas och 
utvecklingsfas, som är forskningsdelen av 
programmet, har till betydande del 
finansierats via gemenskapens budget för de 
transeuropeiska näten. Installationsfasen är 
nu tänkt att finansieras helt av 
Europeiska gemenskapen. Driften av 
systemet kan, i ett senare skede, komma att 
efter 2013 skötas genom koncessionsavtal 
eller offentliga tjänstekontrakt med den 
privata sektorn.

Or. en
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Motivering

Skuggföredraganden anser att de föreslagna ändringarna innebär en bättre återspegling av 
den faktiska situationen. 

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 24
Skäl 12

(12) Genom rådets förordning (EG) 
nr 1321/2004 av den 12 juli 20041 om 
inrättandet av strukturer för förvaltningen 
av de europeiska programmen för 
satellitbaserad radionavigering inrättades 
en europeisk tillsynsmyndighet för det 
globala systemet för satellitnavigering 
(GNSS) (nedan kallad 
tillsynsmyndigheten).

utgår

___________
1 EUT L 246, 20.7.2004, s. 1, ändrad genom 
rådets förordning (EG) nr 1942/2006 av 
den 12 december 2006, (EUT L 367, 
22.12.2006, s. 18).

Or. de

Motivering

Tillsynsmyndighetens uppgift bestod, enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 1321/2004, 
huvudsakligen i att fungera som koncessionsgivande myndighet gentemot de privata företag 
som ursprungligen fick i uppdrag att genomföra Galileo-programmen. Då nu konsortiet har 
misslyckats med sitt uppdrag och det ändrade förslaget till förordning har lagts fram är 
denna uppgift överflödig, och myndigheten bör därför upplösas. De återstående uppgifterna 
kan övertas av kommissionen och Europeiska rymdorganisationen.

Ändringsförslag från David Hammerstein

Ändringsförslag 25
Skäl 14

(14) Galileo- och Egnos-systemens 
investerings- och driftskostnader beräknas i 

(14) Galileo- och Egnos-systemens 
investerings- och driftskostnader beräknas i 
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dagsläget uppgå till 3,4 miljarder euro i 
löpande priser för perioden 2007–2013. 
Redan i den gällande ekonomiska 
planeringen (2007–2013) inom ramen för 
kommissionens lagstiftningsförslag har 
1 005 miljoner euro avsatts till
genomförandet av Galileo-programmets 
installations- och driftsfas. Det föreslås att 
ytterligare 2 100 miljoner euro ska anslås 
utöver detta, och fördelningen av anslagen 
kommer att omfattas av en översyn av den 
gällande budgetramen (2007–2013). Medlen 
anslås från de outnyttjade marginalerna 
under rubrikerna 2 och 5 för åren 2007 och 
2008. Därför fastställs det i det ändrade 
förslaget att 3 105 miljoner euro ska anslås 
till de europeiska GNSS-programmen i 
gemenskapens budget för perioden 
2007-2013. Inom sjunde ramprogrammet för 
forskning och utveckling finns 
300 miljoner euro tillgängliga för de 
europeiska GNSS-programmen, vilket också 
kommer att bidra till finansieringen av dessa 
kostnader.

dagsläget uppgå till 3,4 miljarder euro i 
löpande priser för perioden 2007–2013. 
Redan i den gällande ekonomiska 
planeringen (2007–2013) inom ramen för 
kommissionens lagstiftningsförslag har 
1 005 miljoner euro avsatts till
genomförandet av Galileo-programmets 
installations- och driftsfas. Det föreslås att 
ytterligare 2 400 miljoner euro ska anslås 
utöver detta, och fördelningen av anslagen 
har omfattats av en översyn av den gällande 
budgetramen (2007–2013). Medlen anslås 
från de outnyttjade marginalerna under 
rubrik 2 för 2007 med 1 600 miljoner euro, 
med 200 miljoner från 
flexibilitetsmekanismen och med 
200 miljoner euro från fonder som 
omfördelas under rubrik 1A . Därför 
fastställs det i det ändrade förslaget att 
3 405 miljoner euro ska anslås till de 
europeiska GNSS-programmen i 
gemenskapens budget för perioden 
2007−2013, och inom 
sjunde ramprogrammet för forskning och 
utveckling finns 400 miljoner euro
tillgängliga för de europeiska 
GNSS-programmen, vilket också kommer 
att bidra till finansieringen av dessa 
kostnader.

Or. en

Motivering

Uppdatering av texten pga. det avtal som ingåtts om översynen av budgetramen.

Ändringsförslag från Etelka Barsi-Pataky

Ändringsförslag 26
Skäl 14a (nytt)

(14a) Effektiva förfaranden vid 
upphandling och avtalsförhandlingar som 
ger mest valuta för pengarna är avgörande 
när fördelningen av dessa 
gemenskapsfonder sker, samt att den 
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tidsram som föreslagits för programmen 
följs. I båda fallen ska kommissionen stå 
som garant för att detta sker.

Or. en

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Ändringsförslag 27
Skäl 14a (nytt)

(14a) I enlighet med artikel 18 i 
budgetförordningen för Europeiska
gemenskapernas allmänna budget får 
medlemsstater tredjeländer och 
internationella organisationer bidra 
ekonomiskt eller in natura till europeiska 
program för satellitnavigering, på grundval 
av lämpliga avtal.

Or. es

Motivering

Den finansiering som beskrivs i budgetförordningen bör ligga till grund för de ekonomiska 
aspekterna av länders eller internationella organisationers deltagande i Galileoprojektet. 
Deltagarnas bidrag kan vara in natura eller ekonomiska (såsom har skett tidigare med 
tredjeländer). Inte bara länder utan även internationella organisationer bör få delta, även om 
lämpliga avtal bör undertecknas för samarbete av detta slag.

Ändringsförslag från David Hammerstein

Ändringsförslag 28
Skäl 16

(16) Inkomsterna från driften av Galileo-
och Egnos-systemen bör gå till 
Europeiska gemenskapen för att täcka dess 
tidigare investeringar. De eventuella avtal 
om driften av systemet som ingås med den 
privata sektorn kan dock omfatta en 
mekanism för inkomstdelning.

(16) Inkomsterna från driften av Galileo-
och Egnos-systemen bör gå till 
Europeiska gemenskapen, givet att 
investeringskostnaderna för de 
två systemen helt kommer att finansieras 
med offentliga medel för att täcka dess 
investeringar. De eventuella avtal om driften 
av systemet som ingås med den privata 
sektorn kan dock omfatta en mekanism för 
inkomstdelning. Man bör kunna fastställa 
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inkomstdelning eller pristak i avtal som 
ingås med den privata sektorn när det 
gäller inkomster från tjänster via 
Galileosystemet för att se till att kunder får 
tjänster av hög kvalitet till rimliga priser 
och/eller för att utveckla nya offentliga 
tjänster.

Or. en

Motivering

Eftersom offentlig-privata partnerskap misslyckades då den privata sektorn hade svårt att 
bedöma riskerna och Galileo nu helt kommer att finansieras med offentliga medel är det inte 
mer än rätt att förvänta sig att allmänheten får tjänster av hög kvalitet till rimligt pris. På 
grund av detta, och beroende på marknadsanalyser, kommer olika regleringsmekanismer att 
planeras för att uppnå detta. 

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 29
Skäl 17

(17) En fungerande offentlig styrning av 
Galileo- och Egnos-programmen förutsätter 
dels en strikt fördelning av befogenheter 
mellan Europeiska gemenskapen,
tillsynsmyndigheten,
Europeiska rymdorganisationen och dels att 
Europeiska gemenskapen företrädd av 
kommissionen ansvarar för genomförandet 
av programmen. Kommissionen bör vidta de 
åtgärder och förfoga över de resurser som 
krävs, i synnerhet när det gäller assistans.

(17) En fungerande offentlig styrning av 
Galileo- och Egnos-programmen förutsätter 
dels en strikt fördelning av befogenheter 
mellan Europeiska gemenskapen och 
Europeiska rymdorganisationen och dels att 
Europeiska gemenskapen företrädd av 
kommissionen ansvarar för genomförandet 
av programmen. Kommissionen bör vidta de 
åtgärder och förfoga över de resurser som 
krävs, i synnerhet när det gäller assistans.

Or. de

Motivering

Tillsynsmyndighetens uppgift bestod, enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 1321/2004, 
huvudsakligen i att fungera som koncessionsgivande myndighet gentemot de privata företag 
som ursprungligen fick i uppdrag att genomföra Galileo-programmen. Då nu konsortiet har 
misslyckats med sitt uppdrag och det ändrade förslaget till förordning har lagts fram är 
denna uppgift överflödig, och myndigheten bör därför upplösas. De återstående uppgifterna 
kan övertas av kommissionen och Europeiska rymdorganisationen.
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Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 30
Skäl 18

(18) Tillsynsmyndighetens huvuduppgift 
bör vara att bistå kommissionen i alla 
frågor som uppstår under programmen. 
Den bör också förvalta de medel som den 
tilldelats inom ramen för programmen eller 
som kommissionen har anslagit i enlighet 
med artikel 54.2 i rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002 av den 
25 juni 20021 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget, ändrad genom rådets förordning 
(EG, Euratom) nr 1995/2006 av den 
13 december 20062.

utgår

_____________
1 EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
2 EUT L 390, 30.12.2006, s. 1.

Or. de

Motivering

Tillsynsmyndighetens uppgift bestod, enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 1321/2004, 
huvudsakligen i att fungera som koncessionsgivande myndighet gentemot de privata företag 
som ursprungligen fick i uppdrag att genomföra Galileo-programmen. Då nu konsortiet har 
misslyckats med sitt uppdrag och det ändrade förslaget till förordning har lagts fram är 
denna uppgift överflödig, och myndigheten bör därför upplösas. De återstående uppgifterna 
kan övertas av kommissionen och Europeiska rymdorganisationen.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 31
Skäl 19

(19) Europeiska rymdorganisationen, som 
står för den tekniska sakkunskapen, kommer 
att ingå ett flerårigt avtal med 
Europeiska gemenskapen om de tekniska 
aspekterna av programmen. För att 

(19) Europeiska rymdorganisationen, som 
står för den tekniska sakkunskapen, kommer 
att ingå ett flerårigt avtal med 
Europeiska gemenskapen om programmen. 
För att kommissionen, som Europeiska 
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kommissionen, som Europeiska 
gemenskapens företrädare, ska kunna utöva 
sin kontrollbehörighet fullt ut bör avtalet 
även omfatta de allmänna villkoren för 
förvaltningen av de medel som anförtros 
Europeiska rymdorganisationen och 
föreskriva att de kontrakt som ingås inom 
ramen för avtalet följer gemenskapens regler 
för offentlig upphandling. Därför bör 
vederbörlig hänsyn tas till de framsteg och 
investeringar som hittills har gjorts samt, i 
förekommande fall, gällande kontrakt.

gemenskapens företrädare, ska kunna utöva 
sin kontrollbehörighet fullt ut bör avtalet 
även omfatta de allmänna villkoren för 
förvaltningen av de medel som anförtros 
Europeiska rymdorganisationen och 
föreskriva att de kontrakt som ingås inom 
ramen för avtalet följer gemenskapens regler 
för offentlig upphandling. Därför bör 
vederbörlig hänsyn tas till tidigare framsteg, 
industrins kunnande och gjorda 
investeringar samt, i förekommande fall, 
gällande kontrakt.

Or. fr

Motivering

Här skrivs att ett flerårigt avtal ska upprättas endast om de tekniska aspekterna, med 
allmänna villkor för hur medlen ska förvaltas.

Man måste anknyta till den beskrivning av rymdorganisationens uppgift som görs i artikel 13 
och som bör innehålla de skyldigheter rymdorganisationen har när det gäller effektivitet i 
produktivitet, beslutsfattande, rapportering och styrning i industrin.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 32
Skäl 19a (nytt)

(19a) Eftersom programmen kommer att 
finansieras av Europeiska gemenskapen 
bör offentlig upphandling genom 
programmen vara förenlig med 
gemenskapsregler och i första hand syfta 
till kostnadskontroll och begränsade risker 
samt till ökad effektivitet och minskat 
beroende. Det vore önskvärt att införa ett 
inslag av konkurrens i programmet och 
därför bör det, om möjligt, i all offentlig 
upphandling finnas två alternativa 
leverantörer och ett traditionellt 
konkurrensutsatt anbudsförfarande, 
förutsatt att detta inte innebär ökade 
kostnader och förseningar till följd av att 
ytterligare leverantörer måste anpassa sina 
konstruktions- och produktionsmetoder. 
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Flaskhalsar i leverantörsledet och 
upphandling med endast en leverantör bör 
undvikas. Beslut som fattas och 
investeringar som görs av ESA och EU 
under utformnings- och utvecklingsfasen i 
såväl Galileo-programmet som i 
Egnos-programmet bör beaktas i nästa 
anbudsfas för att garantera kontinuitet i 
programmen och kostnadseffektivitet.

Or. en

Motivering

För att undvika förvirring är det viktigt att klargöra att endast tidigare resultat från både 
Egnos och Galileo som har finansierats av gemenskapen och/eller Europeiska 
rymdorganisationen ska beaktas. Andra initiativ (dvs. sådana som inte har finansierats 
genom de två ovan nämnda institutionerna) kan innebära svårigheter, fler risker och extra 
kostnader till programmen och att orimliga snedvridningar uppstår i de uttagningar som 
rådet kräver.

Ändringsförslag från Vladimír Remek

Ändringsförslag 33
Skäl 19a (nytt)

(19a) Alla arbetspaket för Galileos fulla 
driftskapacitet (FOC) bör stå öppna för 
största möjliga konkurrens, i enlighet med 
EU:s upphandlingsprinciper och för att 
garantera investeringar i rymdprogrammen 
bör EU-upphandlingen visa större 
öppenhet för nya deltagare och små och 
medelstora företag och samtidigt med 
teknisk spetskvalitet och 
kostnadseffektivitet. 

Or. en

Motivering

Fokus måste ligga på insyn i samband med att offentliga upphandlingskontrakt beviljas, samt 
på öppenhet och stöd till väletablerade stora företag, men också till små och medelstora 
företag och nya deltagare.  
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Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 34
Skäl 19a (nytt)

(19a) Särskild uppmärksamhet bör ges ett 
balanserat deltagande från alla 
medlemsstaters sida under 
Galileo-projektets olika faser. Det är också 
viktigt att deltagare i samtliga 
medlemsstater, särskilt små och medelstora 
företag, har möjlighet att utvecklas och 
förnyas på grundval av det tekniska 
kunnande upphandlingen för Galileo ger 
upphov till.

Or. en

Motivering

Med tanke på Galileo-projektets storlek och sociala betydelse bör principerna för den 
offentliga upphandlingen för Galileo främja öppen tillgång och rättvis konkurrens överallt i 
den industriella leveranskedjan. Principerna ska därför garantera ett balanserat deltagande 
med aktörer från den privata sektorns alla nivåer i samtliga medlemsstater under de faser 
som återstår. Små och medelstora företag bör framför allt ha goda möjligheter till utveckling 
och innovation.

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 35
Skäl 20

(20) För tillämpningen av denna förordning 
bör kommissionen biträdas av en kommitté 
benämnd ”Kommittén för de europeiska 
GNSS-programmen”. En fungerande 
offentlig styrning förutsätter en enhetlig 
förvaltning av programmen, snabbare 
beslutsfattande och en enhetlig tillgång till 
information, och därför bör företrädarna för 
tillsynsmyndighetens styrelse delta i arbetet 
i Kommittén för de europeiska
GNSS-programmen.

(20) För tillämpningen av denna förordning 
bör kommissionen biträdas av en kommitté
benämnd ”Kommittén för de europeiska 
GNSS-programmen”. En fungerande 
offentlig styrning förutsätter en enhetlig 
förvaltning av programmen, snabbare 
beslutsfattande och en enhetlig tillgång till 
information, och därför bör 
Europaparlamentets observatörer delta i 
arbetet i Kommittén för de europeiska 
GNSS-programmen.

Or. de
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Motivering

Med tanke på programmens betydelse och ekonomiska värde är det nödvändigt att 
Europaparlamentets företrädare följer med arbetet i Kommittén för de europeiska 
GNSS-programmen. Härigenom garanteras ett bättre informationsflöde och större öppenhet 
gentemot allmänheten. Tillsynsmyndighetens roll bör dessutom ses över mot bakgrund av de 
föreslagna föreskrifterna för genomförandet av programmen.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 36
Skäl 21a (nytt)

(21a) Europeiska gemenskapen bör stå som 
ägare till samtliga materiella och 
immateriella tillgångar som skapas eller 
utvecklas inom ramen för programmen 
Egnos och Galileo. Den bör när som helst 
under programmets gång kunna avbryta 
kontraktet med en leverantör eller 
tjänsteleverantör. Den ska därför inte vara 
beroende av en viss plats som den inte har 
kontroll över eller en leverantör som inte 
har givit något löfte om att tillgångar inte 
överförs till en annan plats. Kommissionen 
bör därför lägga fram ett förslag till 
Europaparlamentet och rådet om en 
ändring av den befintliga 
gemenskapslagstiftningen, där så är 
nödvändigt. Innan Galileo har satt igång, 
och för att uppfylla kraven från nuvarande 
investerare, vore det önskvärt om 
förvaltningen och installationen av Egnos
separeras från Galileo tills dess att det är 
möjligt att förena de två systemen. 
Nationella initiativ och andra initiativ som 
inte kommer från gemenskapen med syftet 
att erbjuda kommissionen tillgångar eller 
tjänster för programmet ska beaktas, 
förutsatt att dessa tillgångar har till fullo 
överförts till kommissionen utan kostnad, 
att det inte innebär ett långsiktigt 
engagemang från kommissionens sida och 
att det inte skapar obalans med tanke på 
programmets europeiska dimension.
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Or. en

Motivering

Kommissionen måste alltid behålla sin rätt att förhandla och i den mån det är möjligt inte 
vara beroende av platser och medel som den inte har full kontroll över, eller som är 
förknippade med exklusiva rättigheter så att överföringar till en låg kostnad kan göras, om 
detta skulle visa sig nödvändigt.

Egnos idag är faktiskt mer eller mindre certifierat. Egnos erbjuder redan permanenta 
signaler av hög kvalitet i hela Europa. För att det ska bli effektivt och för att bättre förbereda 
för Galileo är det viktigt att de båda programmen separeras så att Egnos kan drivas 
oberoende av hur Galileo framskrider.

Ändringsförslag från Vladimír Remek

Ändringsförslag 37
Artikel 1, stycke 3

Det system som upprättas genom 
Galileo-programmet är en autonom 
GNSS-infrastruktur som omfattar en 
konstellation av satelliter och markstationer.

Det system som upprättas genom 
Galileo-programmet är en autonom 
GNSS-infrastruktur som omfattar en 
konstellation av satelliter och ett globalt 
nätverk av markstationer.

Or. cs

Motivering

Medföredraganden anser att den föreslagna ordalydelsen bättre beskriver det föreslagna 
systemets funktion och infrastruktur.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni

Ändringsförslag 38
Artikel 1, stycke 3a (nytt)

Europeiska gemenskapen ska stå som 
ägare till Egnos- och Galileo-
infrastrukturerna och samtliga materiella 
och immateriella tillgångar som skapas 
eller utvecklas inom ramen för dessa 
program.

Or. it
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Motivering

Egnos- och Galileo-systemen är två hörnstenar i infrastrukturen för europeisk 
radionavigation via satellit (GNSS), och Europeiska gemenskapen kommer att stå för alla 
kostnader i samband med deras uppbyggnad. Det är därför viktigt att gemenskapen är ägare 
till båda systemen.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 39
Artikel 4, punkt 4

4. De avtal och överenskommelser som 
ingås av Europeiska gemenskapen ska 
omfatta villkoren för tredjeländers 
eventuella bidrag till kompletterande 
finansiering av programmet.

4. Tredjeländer kan bidra med 
kompletterande finansiering av 
programmet. De avtal och 
överenskommelser som ingås av 
Europeiska gemenskapen med dessa 
tredjeländer, i enlighet med artikel 300.3 i 
EG-fördraget, ska omfatta villkoren för 
deras bidrag, rättigheter och långsiktiga 
skyldigheter inom ramen för programmet.

Or. en

Motivering

Tidigare bidrag från tredjeländer har inte fungerat bra, dvs. inget åtagande har gjorts från 
deras sida. Det är därför viktigt att man gör klart att tredjeländer endast kan ansluta sig till 
Galileo om de uppfyller vissa villkor.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Ändringsförslag 40
Artikel 4, punkt 4

4. De avtal och överenskommelser som 
ingås av Europeiska gemenskapen ska 
omfatta villkoren för tredjeländers 
eventuella bidrag till kompletterande 
finansiering av programmet.

4. Medlemsstaterna får tillhandahålla 
ytterligare finansiering till programmet. 
Även tredjeländer och internationella 
organisationer får tillhandahålla 
ytterligare finansiering till programmet. De 
avtal och överenskommelser som ingås av 
Europeiska gemenskapen ska omfatta 
villkoren för tredjeländers eventuella bidrag 
till kompletterande finansiering av 
programmet.
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Or. es

Motivering

Galileo är utformat som ett globalt system. Medlemsstaterna får tillhandahålla ytterligare 
finansiering till programmet. För att systemet ska bli en global framgång måste tredjeländer 
och internationella organisationer delta. Avtal eller överenskommelser som reglerar detta 
deltagande bör enligt fördraget innehålla villkor och bestämmelser som tydligt fastställer vad 
som gäller för deltagandet.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 41
Artikel 5

Egnos-systemets drift omfattar 
huvudsakligen av förvaltningen av 
Egnos-infrastrukturen samt underhåll, 
löpande förbättring och förnyelse av 
systemet, certifiering och standardisering 
med anknytning till programmet samt 
marknadsföring av systemet.

Egnos-systemets drift omfattar 
huvudsakligen av förvaltningen av 
Egnos-infrastrukturen samt underhåll, 
löpande förbättring och förnyelse av 
systemet, certifiering och standardisering 
med anknytning till programmet samt 
marknadsföring av systemets signaler.

Kommissionen ska bli ägare till systemet 
när ett avtal undertecknas med de 
nuvarande ägarna, erkänna de 
investeringar som gjorts av de nuvarande 
ägarna och garantera att den nuvarande 
höga prestandan behålls och att gällande 
industriavtal fortsätter att gälla under viss 
tidsperiod. 

Or. fr

Motivering

Det blir kommissionens uppgift att uppfylla de nuvarande investerarnas förväntningar på 
Egnos och se till att programmet fortsätter fungera genom att på bästa sätt utnyttja Egnos 
avtal och erfarna industriaktörer.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 42
Artikel 6
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1. Europeiska gemenskapen ska finansiera 
driften av Egnos, utan att det påverkar 
eventuella bidrag från den privata sektorn.

1. Europeiska gemenskapen ska finansiera 
driften av Egnos, utan att det påverkar 
eventuella bidrag från den privata sektorn.

2. Europeiska gemenskapen ska certifiera 
systemet och vissa av dess tjänster som är 
mycket viktiga för användarna.
3. Europeiska gemenskapen ska stödja 
marknadsföring och försäljning av 
komplement till Egnos för att öka det 
område som täcks av Egnos och av 
tillhörande exportprodukter, i syfte att 
förbereda Galileos ankomst i dessa delar av 
världen.
4. Europeiska gemenskapen ska ansvara 
för marknadsföringsuppdrag och 
genomförande av verksamhet inför 
drifttagandet i syfte att sjösätta framtida 
Galileoavtal.

2. Driften av Egnos ska till en början 
företrädesvis säkras genom ett offentligt 
tjänstekontrakt med den privata sektorn. 
Egnos kommer senare att stegvis integreras 
med Galileos driftsfas.

5. Driften av Egnos ska till en början 
företrädesvis säkras genom ett offentligt 
tjänstekontrakt med den privata sektorn. 
Egnos kommer senare att stegvis integreras 
med Galileos driftsfas.

Or. fr

Motivering

Endast gemenskapen kan ansvara för certifiering av Egnos- och Galileosystemen. Med tanke 
på vilken typ av tjänster det handlar om bör kommissionen även ansvara för de tjänster som 
är offentliga och för exportstödet.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 43
Artikel 6a (ny)

Artikel 6a
Ägande av tillgångar

Europeiska gemenskapen ska sträva efter 
att bli ägare till samtliga materiella och 
immateriella tillgångar som skapas eller 
utvecklas inom ramen för programmen och 
förhandla med de nuvarande deltagarna 
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(Egnos) på vederbörligt sätt.

Or. en

Motivering

Kommissionen kan inte stå som ägare förrän den har fått rättighet att göra så. Egnos är t.ex. i 
dag delvis ägt av flygtrafikledningsmyndigheterna i Europa.

Ändringsförslag från Vladimír Remek

Ändringsförslag 44
Artikel 6a (ny)

Artikel 6a
Ägande

Europeiska gemenskapen ska stå som 
ägare till samtliga materiella och 
immateriella Galileo-tillgångar som skapas 
eller utvecklas under utvecklings- och 
installationsfasen.

Or. en

Motivering

Det faktum att Europeiska gemenskapen ska stå som ägare till samtliga materiella och 
immateriella tillgångar som skapas eller utvecklas under utvecklings- och installationsfasen 
är en naturlig följd av förändringen av den finansieringsmetod som först föreslogs. Metoden 
innebar att EG tog fullt ansvar och att den privata sektorn uteslöts.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 45
Artikel 7, led c

(c) verksamhet kopplad till driften av 
systemen samt åtgärder som föregår eller 
förbereder driften.

(c) verksamhet kopplad till driften av 
systemen Egnos och Galileo samt åtgärder 
som föregår eller förbereder driften.

Or. fr
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Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 46
Artikel 8, punkt 1a (ny)

1a. Det belopp som anges i punkt 1 ska 
vara beroende av effektiva 
upphandlingsförfaranden och 
avtalsförhandlingar som ger mest valuta 
för pengarna, fullbordande av resultat, 
programmens vattentäta kontinuitet, 
riskhantering och att tidsplanen hålls. 

Or. en

Motivering

Det är viktigt betona att Galileo ska installeras och levereras stegvis. Precis som Egnos och 
andra komplexa system kommer systemet att vara i drift först efter att flera program har 
installerats och ändringar har gjorts. Det är då som Galileo är fullständigt genomfört och 
certifierat. Hänvisningen till fullständig kontinuitet är tagen från rådets resolution på 
området och syftar till att inte resultat som har uppnåtts under IOV-fasen (har just har 
återupptagits) ska gå förlorade.

Ändringsförslag från Etelka Barsi-Pataky

Ändringsförslag 47
Artikel 8, punkt 4

4. Det belopp som anges i första stycket i 
denna artikel inkluderar inte eventuella 
oförutsedda finansiella åtaganden för 
Europeiska gemenskapen, framför allt 
åtaganden kopplade till utomobligatoriskt 
ansvar till följd av det offentliga ägandet av 
systemen. I sådana fall kommer 
kommissionen att lägga fram lämpliga 
förslag till Europaparlamentet och rådet.

4. Det belopp som anges i första stycket i 
denna artikel inkluderar inte eventuella 
oförutsedda finansiella åtaganden för 
Europeiska gemenskapen, framför allt 
åtaganden kopplade till utomobligatoriskt 
ansvar till följd av det offentliga ägandet av 
systemen. Kommissionen kommer därför att 
2010 lägga fram ett förslag till 
Europaparlamentet och rådet, tillsammans 
med sin halvtidsöversyn för att 
budgetmyndigheten ska kunna besluta om 
hur mycket finansiering som behövs för 
den budgetplaneringsperiod som börjar 
2014 och för perioden fram till slutet av 
programmet, och om offentliga medel och 
åtaganden, inbegripet åtaganden som krävs 
för driftsfasen och som har med dess 
ansvar rörande offentligt ägande av 
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systemet att göra.

Or. en

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 48
Artikel 8, punkt 4

4. Det belopp som anges i första stycket i 
denna artikel inkluderar inte eventuella 
oförutsedda finansiella åtaganden för 
Europeiska gemenskapen, framför allt 
åtaganden kopplade till utomobligatoriskt 
ansvar till följd av det offentliga ägandet av 
systemen. I sådana fall kommer 
kommissionen att lägga fram lämpliga 
förslag till Europaparlamentet och rådet.

4. Det belopp som anges i första stycket i 
denna artikel inkluderar inte eventuella 
oförutsedda finansiella åtaganden för 
Europeiska gemenskapen, framför allt 
åtaganden kopplade till utomobligatoriskt 
ansvar till följd av det offentliga ägandet av 
systemen. Kommissionen kommer därför att 
lägga fram ett förslag till Europaparlamentet 
och rådet, tillsammans med sin 
halvtidsöversyn för att budgetmyndigheten 
ska kunna besluta om hur mycket 
finansiering som behövs för den 
budgetplaneringsperiod som börjar 2014, 
inbegripet åtaganden för 
Europeiska gemenskapen till följd av det 
offentliga ägandet och främjande av 
marknaden.

Or. en

Motivering

Eftersom tekniska aspekter har nämnts i betänkandet måste men också nämna rättsliga, 
ekonomiska och marknadsrelaterade aspekter som är kopplade till Galileo.

Ändringsförslag från David Hammerstein

Ändringsförslag 49
Artikel 9

Inkomster från driften Intäkter
Inkomsterna från driften av systemen ska gå 
till Europeiska gemenskapen. De ska betalas 
till gemenskapens budget och avsättas till de 
europeiska GNSS-programmen. Om dessa 

Inkomsterna från driften av systemen ska gå 
till Europeiska gemenskapen. De ska betalas 
till gemenskapens budget och får avsättas 
till de europeiska GNSS-programmen, efter 
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inkomster visar sig vara avsevärt större än 
förutsett kommer fördelningsprincipen att 
revideras.

godkännande från rådet och 
Europaparlamentet. 

En mekanism för inkomstdelning kan 
komma att ingå i eventuella avtal som ingås 
den privata sektorn.

En mekanism för inkomstdelning kan 
komma att ingå i eventuella avtal som ingås 
den privata sektorn.

Mekanismer för inkomstdelning och 
pristak kan komma att ingå i eventuella 
avtal som ingås med den privata sektorn 
när det gäller intäkter från 
tillhandahållandet av tjänster via 
Galileo-systemet för att se till att kunderna 
får högkvalitativa tjänster till rimliga priser 
och/eller för att utveckla nya offentliga 
tjänster såsom anges i bilaga I.

Or. en

Motivering

Eftersom offentlig-privata partnerskap misslyckades då den privata sektorn hade svårt att 
bedöma riskerna och Galileo nu helt kommer att vara finansieras med offentliga medel är det
inte mer än rätt att förvänta sig att allmänheten får tjänster av hög kvalitet till rimligt pris. På 
grund av detta, och beroende på marknadsanalyser, kommer olika regleringsmekanismer att 
planeras för att uppnå detta.

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 50
Artikel 10, stycke 1

Den offentliga styrningen av programmen 
bygger på principen att det ska finnas en 
strikt fördelning av befogenheter mellan 
Europeiska gemenskapen företrädd av 
kommissionen, den europeiska 
tillsynsmyndigheten för GNSS (nedan 
kallad tillsynsmyndigheten) och 
Europeiska rymdorganisationen.

Den offentliga styrningen av programmen 
bygger på principen att det ska finnas en 
strikt fördelning av befogenheter mellan 
Europeiska gemenskapen företrädd av 
kommissionen och Europeiska 
rymdorganisationen.

Or. de

Motivering

Tillsynsmyndighetens uppgift bestod, enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 1321/2004, 
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huvudsakligen i att fungera som koncessionsgivande myndighet gentemot de privata företag 
som ursprungligen fick i uppdrag att genomföra Galileo-programmen. Då nu konsortiet har 
misslyckats med sitt uppdrag och det ändrade förslaget till förordning har lagts fram är 
denna uppgift överflödig, och myndigheten bör därför upplösas. De återstående uppgifterna 
kan övertas av kommissionen och Europeiska rymdorganisationen.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 51
Artikel 10, stycke 2

Europeiska gemenskapen, företrädd av 
kommissionen, ska säkerställa 
genomförandet av programmen, utan att det 
påverkar tillämpningen av förordning (EG) 
nr 1321/2004. Europeiska gemenskapen ska 
vidta de åtgärder som behövs och se till att 
den har de resurser som krävs för att utföra 
denna uppgift. Kommissionen får begära 
bistånd av oberoende experter för 
övervakningen av förvaltningen av 
programmen. Den får också ta hjälp av 
experter från medlemsstaterna och 
genomföra finansiella och tekniska 
kontroller.

Europeiska gemenskapen, företrädd av 
kommissionen, ska säkerställa 
genomförandet av programmen, utan att det 
påverkar tillämpningen av förordning (EG) 
nr 1321/2004. Europeiska gemenskapen ska 
vidta de åtgärder som behövs och se till att 
den har de resurser och befogenheter som 
krävs för att utföra sina uppgifter. Den får 
också ta hjälp av experter från 
medlemsstaterna och genomföra finansiella 
och tekniska kontroller.

Or. en

Motivering

Det bör nämnas att kommissionen inte endast måste förlita sig på tillräckliga resurser, men 
att den måste ha befogenhet att utföra sitt uppdrag.

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 52
Artikel 12

Artikel 12 utgår
Tillsynsmyndighetens uppgifter

Utan att det påverkar de uppgifter som 
tillsynsmyndigheten anförtros genom 
förordning (EG) nr 1321/2004 ska den på 
kommissionens begäran bistå 
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kommissionen i alla frågor som rör 
programmen. Tillsynsmyndigheten ska 
säkerställa förvaltningen och kontrollen av 
användningen av medel som den tilldelas 
av Europeiska gemenskapen inom ramen 
för programmen. Dessa medel ska ställas 
till tillsynsmyndighetens förfogande genom 
ett beslut om delegering i enlighet med 
artikel 54.2 i förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002 och i enlighet med 
bestämmelserna i förordning (EG) 
nr 1321/2004.
På grundval av delegeringsbeslutet ovan 
ska kommissionen ingå ett delegeringsavtal 
med tillsynsmyndigheten. 
Delegeringsavtalet ska omfatta de 
allmänna villkoren för förvaltningen av de 
medel som anförtros tillsynsmyndigheten 
och framför allt de åtgärder som ska 
genomföras, finansieringen av dessa 
åtgärder, förvaltningsförfaranden och 
övervaknings- och kontrollåtgärder.

Or. de

Motivering

Tillsynsmyndighetens uppgift bestod, enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 1321/2004, 
huvudsakligen i att fungera som koncessionsgivande myndighet gentemot de privata företag 
som ursprungligen fick i uppdrag att genomföra Galileo-programmen. Då nu konsortiet har 
misslyckats med sitt uppdrag och det ändrade förslaget till förordning har lagts fram är 
denna uppgift överflödig, och myndigheten bör därför upplösas. De återstående uppgifterna 
kan övertas av kommissionen och Europeiska rymdorganisationen.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Ändringsförslag 53
Artikel 12a (ny)

Artikel 12a
Principer för upphandling för Galileos 

installationsfas
Under Galileos installationsfas ska 
bestämmelserna för gemenskapens 
offentliga upphandling baseras bland 
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annat på följande principer:
a) Ett gemensamt konkurrensutsatt 
anbudsförfarande för alla paket genom 
vilket en oberoende juridisk person eller 
grupp, som för detta syfte representeras av 
en juridisk person som ingår i gruppen, får 
lägga anbud på uppdraget som 
huvudleverantör för högst två av de 
sex stora arbetspaketen.
b) Minst 40 % av verksamhetens 
sammanlagda värde ska läggas ut på 
underleverantörer, efter ett 
konkurrensutsatt anbudsförfarande på 
olika nivåer, till andra företag än de som 
ingår i de grupper som är huvudleverantör 
för en av de stora paketen.

Or. es

Motivering

Förordningen bör innehålla den upphandlingspolicy som ska följas. Vidare bör det I bilaga 1 
fastställas vilka arbetspaket som upphandlingen ska delas upp I och vilka paket som till 40 % 
ska läggas ut på underleverantör.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 54
Artikel 13, stycke 2

Avtalet ska omfatta de allmänna villkoren 
för förvaltningen av de medel som anförtros 
Europeiska rymdorganisationen, och framför 
allt de åtgärder som ska genomföras, 
finansieringen av dessa åtgärder, 
förvaltningsförfaranden, övervaknings- och 
kontrollåtgärder, åtgärder som ska tillämpas 
vid brister i genomförandet av avtalet och 
bestämmelser om materiell och immateriell 
äganderätt.

Det fleråriga avtalet ska omfatta de 
allmänna villkoren för förvaltningen av de 
medel som anförtros Europeiska 
rymdorganisationen, och framför allt de 
åtgärder som ska genomföras (t.ex. de olika 
faserna i installeringsplanen), 
finansieringen av dessa åtgärder, 
förvaltningsförfaranden, övervaknings- och 
kontrollåtgärder, åtgärder som ska tillämpas 
vid brister i genomförandet av avtalet och 
bestämmelser om all materiell och 
immateriell äganderätt.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt betona att Galileo ska installeras och levereras stegvis. Precis som Egnos och 
andra komplexa system kommer systemet att vara i drift först efter att flera program har 
installerats och ändringar har gjorts, det är först då som Galileo är fullständigt genomfört 
och certifierat.

Ändringsförslag från Etelka Barsi-Pataky

Ändringsförslag 55
Artikel 13, punkt 2a (ny)

2a. Det fleråriga avtalet ska även innehålla 
följande bestämmelser:
(a) Den Europeiska rymdorganisationen 
ska tillämpa gemenskapens regler vid 
offentlig upphandling.
(b) Den Europeiska rymdorganisationen 
ska se till att informationen är öppen och 
lämnas i tid och att tillämpliga 
upphandlingsregler, urvalskriterier och 
andra relevanta aspekter tydligt framgår.
(c) Offentlig upphandling inom ramen för 
det fleråriga avtalet ska ha som syfte att 
skapa öppen tillgång och rättvis 
konkurrens överallt i den industriella 
leveranskedjan och att uppmuntra ett 
balanserat deltagande av aktörer från den 
privata sektorn, särskilt små och 
medelstora företag från alla medlemsstater. 
Den Europeiska rymdorganisationen ska 
undvika att skapa eller förstärka 
dominerande ställningar.
(d) Den Europeiska rymdorganisationen 
ska dela upp avtal om infrastruktur i stora 
segmentpaket och i kompletterande 
arbetspaket.
(e) Alltid när det är möjligt ska parallell 
upphandling med två leverantörer 
användas i syfte att minska tekniska risker, 
industririsker och beroendet samt öka den 
allmänna kontrollen av kostnader och 
tidsplaner för programmen.
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(f) Om upphandling med två leverantörer 
inte är möjligt ska avtalet ange att 
leverantören, om det gäller 
underleverantörskap, ska tillämpa 
gemenskapens regler om offentlig 
upphandling och respektera de syften som 
fastställs i denna artikel. 
Underleverantörsavtalens omfattning och 
värde ska ingå i avtalet om det rör sig om 
upphandling där endast en leverantör 
förekommit.
(g) När kontrakt beviljas ska den 
Europeiska rymdorganisationen beakta 
beslut, investeringar och framsteg, i den 
mån det är relevant, under Galileo-
programmets utformningsfas och 
utvecklingsfas.

Or. en

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 56
Artikel 13, stycke 2a (ny)

Det fleråriga avtalet ska även innehålla 
följande bestämmelser:
a) Den Europeiska rymdorganisationen ska 
tillämpa gemenskapens regler för offentlig 
upphandling.
b) Den Europeiska rymdorganisationen ska 
se till att information om tillämpliga 
upphandlingsregler, urvalskriterier och 
andra relevanta aspekter lämnas öppet och 
i god tid och att den förmedlas på ett tydligt 
sätt.
c) Offentlig upphandling inom ramen för 
det fleråriga avtalet ska ha som syfte att 
skapa öppen tillgång och rättvis 
konkurrens överallt i den industriella 
leveranskedjan och att uppmuntra ett 
balanserat deltagande av aktörer från den 
privata sektorn i alla medlemsstater. Den 
Europeiska rymdorganisationen ska 
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undvika att skapa eller förstärka 
dominerande ställningar.
d) Den Europeiska rymdorganisationen ska 
dela upp avtal om infrastruktur i stora 
segmentpaket och i kompletterande 
arbetspaket.
e) Alltid när det är möjligt ska parallell 
upphandling med två leverantörer 
användas under segmentsnivå i syfte att 
minska tekniska risker, industririsker och 
beroendet samt öka den allmänna 
kontrollen av kostnader och tidsplaner för 
programmen. Om en av leverantörerna är 
ett tredjelandsföretag ska det andra 
företaget härstamma från Europeiska 
unionen och tilldelas en lika stor andel av 
upphandlingen.
f) Om upphandling med två leverantörer 
inte är möjligt ska avtalet ange att 
leverantören, vid tilldelning av 
underleverantörsavtal, ska tillämpa 
gemenskapens regler för offentlig 
upphandling och respektera 
bestämmelserna i denna artikel. 
Omfattningen av och värdet på de 
underleverantörsavtal som 
huvudleverantören tilldelar ska ingå i 
avtalet om det rör sig om upphandling med 
endast en leverantör.
g) När kontrakt tilldelas ska den 
Europeiska rymdorganisationen, i den mån 
det är relevant, beakta beslut, redan 
ingångna avtal, investeringar och framsteg 
från Galileo-programmets utformningsfas 
och utvecklingsfas.

Or. de

Motivering

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.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 57
Artikel 13, stycke 2a (nytt)

Det fleråriga avtalet ska även innehålla 
följande bestämmelser:
(a) Den Europeiska rymdorganisationen 
ska tillämpa gemenskapens regler vid 
offentlig upphandling.
(b) Den Europeiska rymdorganisationen 
ska se till att informationen om 
programmets allmänna färdplan och dess 
enskilda milstolpar (dvs. programmets 
faser) samt dess genomförande är öppen 
och lämnas i tid. Den ska framför allt se till 
att tillämpliga upphandlingsregler, 
urvalskriterier och andra relevanta 
aspekter tydligt framgår.
(c) Offentlig upphandling inom ramen för 
det fleråriga avtalet ska ha som syfte att 
garantera programmets fortskridande, 
återanvändning av tidigare resultat, korrekt 
riskhantering, kostnadseffektivtet, samt 
skapa öppen tillgång och rättvis 
konkurrens överallt i den industriella 
leveranskedjan och uppmuntra ett 
balanserat deltagande av aktörer från den 
privata sektorn i alla medlemsstater. Den 
Europeiska rymdorganisationen ska 
undvika att skapa eller förstärka 
dominerande ställningar och säkra 
leveranser på lång sikt, industrins 
konkurrenskraft, högsta möjliga tekniska 
standarder och optimala lösningar.
(d) Den Europeiska rymdorganisationen 
ska dela upp avtal om infrastruktur i stora 
segmentpaket och i kompletterande 
arbetspaket.
(e) Alltid när det är möjligt ska parallell 
upphandling med två leverantörer 
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användas i syfte att minska tekniska risker, 
industririsker och beroendet samt öka den 
allmänna kontrollen av kostnader och 
tidsplaner för programmen, samt minska 
programmens risker.
(f) Om upphandling med två leverantörer 
inte är möjligt ska avtalet ange att 
leverantören, om det gäller 
underleverantörskap, ska tillämpa 
gemenskapens regler om offentlig 
upphandling och respektera de syften som 
fastställs i denna artikel.
(g) Vid förhandling om kontrakt ska den 
Europeiska rymdorganisationen beakta 
gemenskapens och den Europeiska 
rymdorganisationens beslut, investeringar 
och framsteg, i den mån det är relevant, 
under Galileo-programmets utformningsfas 
och utvecklingsfas.
(h) Den Europeiska rymdorganisationen 
ska utforma sin förvaltning på ett sätt som 
gör att beslutsfattande och rapportering 
sker snabbt och effektivt. 

Or. en

Motivering

The Transport Council resolution secures programme continuity, value for money, long terms 
perspective, high level of performance and quality while maintaining the risk within 
reasonable borders.

For the purpose of avoiding confusion, it is important to make it clear that only the former 
achievements from both EGNOS and Galileo duly funded by either the Community and/or the 
ESA receive due consideration. Other initiatives (i.e. not funded by the 2 above institutions) 
could mean more complexity, more risk and extra cost to the programme as well as create 
unacceptable distortions in the competitions that the Council require.

Ändringsförslag från Den Dover

Ändringsförslag 58
Artikel 13, stycke 2a (nytt)

Det fleråriga avtalet ska även innehålla 
följande bestämmelser:
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(a) Den Europeiska rymdorganisationen 
ska tillämpa gemenskapens regler vid 
offentlig upphandling.
(b) Den Europeiska rymdorganisationen 
ska se till att informationen är öppen och 
lämnas i tid och att tillämpliga 
upphandlingsregler, urvalskriterier och 
andra relevanta aspekter tydligt framgår.
(c) Offentlig upphandling inom ramen för 
det fleråriga avtalet ska ha som syfte att 
skapa öppen tillgång och rättvis 
konkurrens överallt i den industriella 
leveranskedjan och att uppmuntra ett 
balanserat deltagande av aktörer från den 
privata sektorn från alla medlemsstater. 
Den Europeiska rymdorganisationen ska 
undvika att skapa eller förstärka 
dominerande ställningar.
(d) Den Europeiska rymdorganisationen 
ska dela upp avtal om infrastruktur i stora 
segmentpaket och i kompletterande 
arbetspaket.
(e) Alltid när det är möjligt ska parallell 
upphandling med två leverantörer 
användas i syfte att minska tekniska risker, 
industririsker och beroendet samt öka den 
allmänna kontrollen av kostnader och 
tidsplaner för programmen.
(f) Om upphandling med två leverantörer 
inte är möjligt ska avtalet ange att 
leverantören, om det gäller 
underleverantörskap, ska tillämpa 
gemenskapens regler om offentlig 
upphandling och respektera de syften som 
fastställs i denna artikel. 
Underleverantörsavtalens omfattning och 
värde ska ingå i avtalet om det rör sig om 
upphandling där endast en leverantör 
förekommit.
(g) När kontrakt beviljas ska den 
Europeiska rymdorganisationen beakta 
beslut, investeringar och framsteg, i den 
mån det är relevant, under 
Galileo-programmets utformningsfas och 
utvecklingsfas.
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Or. en

Ändringsförslag från Umberto Guidoni

Ändringsförslag 59
Artikel 13, stycke 3a (nytt)

Offentlig upphandling ska ha som syfte att 
skapa fri konkurrens överallt i den 
industriella leveranskedjan och att 
uppmuntra ett balanserat deltagande av 
aktörer från den privata sektorn, framför 
allt små och medelstora företag i alla 
medlemsstater, och samtidigt undvika att 
skapa eller förstärka dominerande 
ställningar.
Alltid när det är möjligt ska parallell 
upphandling med flera leverantörer 
användas i syfte att minska tekniska risker 
och industririsker samt öka den allmänna 
kontrollen av kostnader och tidsplaner för 
programmen.

Or. it

Motivering

Det är mycket viktigt att man tillämpar gemenskapens regler för offentlig upphandling. Det 
gäller också att skapa öppen tillgång och fri konkurrens överallt i den industriella 
leveranskedjan för att undvika monopol. Programmet kräver upphandlingsregler som 
garanterar ett balanserat deltagande av aktörer inom den europeiska industrin, särskilt små 
och medelstora företag som måste ha möjlighet att delta i upphandlingar som rör Galileo.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 60
Artikel 13, stycke 3a (nytt)

Ett balanserat deltagande från alla 
medlemsstaters sida under Galileo-
projektets olika faser ska garanteras. 
Dessutom ska deltagare i alla 
medlemsstater, särskilt små och medelstora 
företag, ha möjlighet att utvecklas och 



AM\702557SV.doc 29/33 PE400.389v01-00

SV

förnyas på grundval av det tekniska 
kunnande upphandlingen för Galileo ger 
upphov till.

Or. en

Motivering

Med tanke på Galileo-projektets storlek och sociala betydelse bör principerna för den 
offentliga upphandlingen för Galileo främja öppen tillgång och rättvis konkurrens överallt i 
den industriella leveranskedjan i alla medlemsstater. Små och medelstora företag bör i 
synnerhet ha goda möjligheter till utveckling och innovation från Galileo-upphandlingen. 
Detta påpekas mycket riktigt i motiveringen till ändringsförslag 16. För att det ska vara klart 
och tydligt måste behovet av ett balanserat deltagande av aktörer, inklusive små och 
medelstora företag, i alla medlemsstater även uttryckligen anges i förordningen.

Ändringsförslag från Den Dover

Ändringsförslag 61
Artikel 13, stycke 3a (nytt)

Kommissionen ska övervaka och utvärdera 
den Europeiska rymdorganisationens 
upphandlingsförfarande, konkurrens och 
relevanta EU-marknader, och kvartalsvis 
rapportera till parlamentet och rådet om 
dessa områden. 

Or. en

Motivering

Artikeln kräver inte att kommissionen ska rapportera till Europaparlamentet och rådet om 
Galileo-projektets dagliga arbete. Det ovan nämnda förfarandet ser till att parlamentet och 
rådet kan övervaka och utvärdera utvecklingen av Galileo-projektets 
upphandlingsförfarande, och fullt ut ta sitt delade ansvar för programmet.

Ändringsförslag från Vladimír Remek

Ändringsförslag 62
Artikel 14, punkt 2

2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas, med beaktande av 

2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas, med beaktande av 
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bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet. bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Or. cs

Motivering

Enligt förslaget till förordning ska Kommittén för de europeiska GNSS-programmen anta 
genomförandebestämmelser, särskilt genom att godkänna årliga och fleråriga 
arbetsprogram. Medlemsstaterna bör i så stor utsträckning som möjligt vara delaktiga i 
antagandet av sådana viktiga genomförandebeslut. Det lämpligaste kommittéförfarandet för
det ändamålet är det föreskrivande förfarande som avses i artikel 5 i beslut 1999/468. Den 
kommitté som inrättas genom förordning nr 680/2007 (om finansiellt stöd på området 
transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet) och som bland annat fattar 
beslut om de årliga och fleråriga arbetsprogrammen för finansiering av transeuropeiska 
transportnät är också föreskrivande.

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 63
Artikel 14, punkt 4

4. Företrädare för tillsynsmyndighetens 
styrelse ska delta i arbetet i Kommittén för 
de europeiska GNSS-programmen.
Företrädare för 
satellitnavigeringsprogrammens råd inom 
Europeiska rymdorganisationen kan också 
delta i arbetet i Kommittén för de europeiska 
GNSS-programmen enligt de villkor som 
fastställs i dess arbetsordning.

4. Företrädare för 
satellitnavigeringsprogrammens råd inom 
Europeiska rymdorganisationen kan också 
delta i arbetet i Kommittén för de europeiska 
GNSS-programmen enligt de villkor som 
fastställs i dess arbetsordning. 
Europaparlamentet ska ges 
observatörsstatus.

Or. de

Motivering

Med tanke på programmens betydelse och ekonomiska värde är det nödvändigt att 
Europaparlamentets företrädare följer med arbetet i Kommittén för de europeiska 
GNSS-programmen. Härigenom garanteras ett bättre informationsflöde och större öppenhet 
gentemot allmänheten. Tillsynsmyndighetens roll bör dessutom ses över mot bakgrund av de 
föreslagna föreskrifterna för genomförandet av programmen.

Ändringsförslag från Den Dover

Ändringsförslag 64
Artikel 14, punkt 4 a (ny)
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4a. Kommissionen ska kvartalsvis 
rapportera till Europaparlamentet och 
rådet om konkreta framsteg som har gjorts 
beträffande de program som utarbetats för 
Galileo-projektet, samt om ekonomiska 
följder och marknadsmöjligheter. 

Or. en

Motivering

Nuvarande punkt 4 a (ny) kräver inte att inte att kommissionen ska rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om Galileo-projektets dagliga arbete. Det ovan nämnda 
förfarandet ser till att parlamentet och rådet kan övervaka och utvärdera utvecklingen av 
Galileo-projektets upphandlingsförfarande, och fullt ut ta sitt delade ansvar för programmet.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 65
Bilaga, De europeiska GNSS-programmens syften, punktsats 2

• En tjänst för skydd av människoliv 
(”Safety of Life Service”) som riktar sig till 
användare för vilka säkerheten är avgörande 
och som i synnerhet uppfyller kraven för 
luftfart, sjöfart och järnväg. Denna tjänst 
uppfyller också kraven på kontinuitet och 
omfattar en integritetsfunktion som 
meddelar användaren vid störningar i 
systemet.

• En tjänst för skydd av människoliv 
(”Safety of Life Service”) som riktar sig till 
användare för vilka säkerheten är avgörande 
och som i synnerhet uppfyller kraven för 
luftfart, sjöfart, järnväg och vägtrafik. 
Denna tjänst uppfyller också kraven på 
kontinuitet och omfattar en 
integritetsfunktion som meddelar 
användaren vid störningar i systemet.

Or. fr

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Ändringsförslag 66
Bilaga a (ny)

Parlamentets ändringar

Bilaga a
Upphandlingsstruktur

ESA:s stora arbetspaket * Beskrivning
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Arbetspaket för system

1. Stöd för systemteknik Ett kontrakt ingås med ett blandat industriteam för att stödja alla beslut och val av 

systemutformning. Industriteamet ska stödja ESA under hela genomförandet, fram till och 

inbegripet systemspecifikationer, analys av prestanda, testning, kontroll och validering av 

alla delar av infrastrukturen.

Arbetspaket för försörjning

2. Fullbordad infrastruktur för 

markuppdrag

Delar av fullbordandet av infrastruktur för markuppdrag (tillhandahållande av 

navigeringssignaler och navigeringsmeddelanden) genom en uppgradering av 

utvecklingsinfrastrukturen och installation av ytterligare anläggningar upp till status av 

full operativ förmåga.

3. Fullbordad infrastruktur för 

markkontroll

Delar av fullbordandet av infrastruktur för markkontroll (kontroll av enskilda satelliter) 

genom en uppgradering av utvecklingsinfrastrukturen och installation av ytterligare 

anläggningar upp till status av full operativ förmåga.

4. Sammanlagt 26 satelliter

 a. Satellit A

 b. Satellit B

 c. Satellit C

Ett inledande parti på 10–12 satelliter.

Ett andra parti på 6–8 satelliter på grundval av påvisade prestanda vid leveransen av parti 

A.

Ett andra parti på 6–8 satelliter på grundval av påvisade prestanda vid leveransen av parti 

B. 

5. Bärraketer Kontrakt över tjänster för uppskjutande som grundar sig på två eller, om möjligt, flera 

tekniskt oberoende bärraketslösningar.

Arbetspaket för drift

6. Drift Driftsverksamheten sköts av en operatör. Operatören ska samordna hela driften av Galileo 
för att garantera ett framgångsrikt navigeringsuppdrag. Driftskonceptet för Galileosystemet 
bygger på två centrum för kontroll av satelliter (GCS/GMS) i Fucino och 
Oberpfaffenhofen, samt ett centrum för skydd av människoliv i Madrid som sköts dygnet 
runt 7 dagar i veckan och som ansvarar för multimodala tjänster och tillämpningar för 
skydd av människoliv. Centrumet för skydd av människoliv kommer att inbegripa både de 
nödvändiga modulerna för att garantera de riktiga nivåerna för systemets integritet, 
kontinuitet och tillgänglighet som grundar sig på en GMS i passivt säkerhetsläge och en 
GCS med en identisk fysisk konfiguration och funktionellt likvärdig övriga GCS. Via 
centrumen har operatören i uppdrag att uppnå uppdragets prestanda, att kontrollera dess 
operativa status och se till att den fullständiga infrastrukturen för markkontroll och det 
dithörande nätverket för infrastruktur underhålls och att administrera dess underhåll. 
Kommissionen noterar att centrumet för skydd av människoliv får besluta att utvecklas till 
ett vederbörligen kvalificerat och likvärdigt centrum för kontroll av satelliter (Galileo), vars 
tillgångar kommer att ägas av gemenskapen. Investeringen till förmån för denna 
utveckling kommer inte att medföra några nya kostnader för den överenskomna 
gemenskapsbudgeten för de europeiska GNSS-programmen under perioden 2007-2013. 
Även om detta inte påverkar den operativa kapaciteten vid Oberpfaffenhofen och Fucino 
kommer kommissionen att se till att detta centrum kommer att vara vederbörligen 
kvalificerat driftsmässigt som ett Galileocentrum senast i slutet av 2013, förutsatt att det 
klarar av att uppfylla alla de nödvändiga krav som gäller alla centrum och kommer att 
inbegripas i Galileonätverket för de tre ovan nämnda centrumen.

* Om prestanda vid leveransen av arbetspaketen, eller dithörande partier, inte är tillfredsställande kommer lämpliga anpassningar att 
genomföras, om så är möjligt, även konkurrensutsatta anbudsförfaranden för kvarstående arbete.
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ESA:s andra arbetspaket Beskrivning

Testmottagare Kontrakt med flera leverantörer för tillverkning av testmottagare.

Koncessionsavtal Kontrakt med de olika tjänsteleverantörerna och centrumen för att uppbyggnaden av 

det övergripande systemet ska fungera korrekt, t.ex. tillhandahållare av tidstjänst, 

tjänsteleverantör för geodesi, gränssnitt för räddningstjänst.

Delar till försörjningsinfrastruktur Delar till infrastruktur som tillhandahålls oberoende av ovan nämnda tjänstekontrakt, 

såsom Galileos säkerhetsövervakningcentrum som ska drivas av tillsynsmyndigheten 

för GNSS.

Kommissionens andra arbetspaket Beskrivning

Prestationsmätningar Ett kontrakt för oberoende mätning av centrala resultatindikatorer.

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning att införliva upphandlingspolitiken som följer (i vilken hänvisning 
görs till uppdelningen av installationsfasen i arbetspaket) utan att också verkligen införliva 
dessa paket. 


