
PR\693920NL.doc PE396.800v03-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie industrie, onderzoek en energie

2004/0156(COD)

13.11.2007

***I
ONTWERPVERSLAG
over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende de voortzetting van de uitvoering van de Europese 
programma's voor radionavigatie per satelliet (Egnos en Galileo)
(COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

(Hernieuwde voorlegging)

Commissie industrie, onderzoek en energie

Rapporteur: Etelka Barsi-Pataky



PE396.800v03-00 2/17 PR\693920NL.doc

NL

PR_COD_1am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de voortzetting van de uitvoering van de Europese programma's voor 
radionavigatie per satelliet (Egnos en Galileo)
(COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing - hernieuwde voorlegging )

Het Europees Parlement,

– gezien het gewijzigd voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2007)0535),

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2004)0477),

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt van 6 september 20051,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 156 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0345/2007),

– gezien zijn resolutie van 20 juni 2007 over het ontwerpbesluit van de Commissie over de 
interinstitutionele overeenkomst van 17 mei 2006 en het meerjarenkaderprogramma 2007-
2013 en over de financiering van het Europees programma voor satellietradionavigatie 
(Galileo)2,

– gelet op de artikelen 51 en 55, lid 1 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Begrotingscommissie, de Commissie begrotingscontrole en de Commissie vervoer en 
toerisme (A6-0000/2007),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

                                               
1 PB C 193 E, 17.8.2006, blz. 61.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0272.
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Amendement 1
Overweging 19

(19) Het Europees Ruimteagentschap, dat 
over de technische knowhow beschikt, zal
met de Europese Gemeenschap een 
meerjarenovereenkomst betreffende de 
technische aspecten in verband met het 
verloop van de programma's moeten 
sluiten. Om de Commissie, die de 
Europese Gemeenschap vertegenwoordigt, 
in staat te stellen volledig haar 
controlebevoegdheid uit te oefenen, moet
de overeenkomst met name de algemene 
voorwaarden voor het beheer van de aan 
het Europees Ruimteagentschap 
toevertrouwde middelen omvatten en erin 
voorzien dat de ingevolge de 
overeenkomst gesloten contracten de 
communautaire regels inzake 
overheidsopdrachten volgen. In dat 
verband is het wenselijk naar behoren 
rekening te houden met de huidige stand 
van zaken en de reeds goedgekeurde 
investeringen alsmede, in voorkomend 
geval, de vigerende akkoorden.

(19) Het Europees Ruimteagentschap, dat 
over de technische knowhow beschikt, zou
met de Europese Gemeenschap een 
meerjarenovereenkomst betreffende de 
technische aspecten in verband met het 
verloop van de programma's moeten 
sluiten. Om de Commissie, die de 
Europese Gemeenschap vertegenwoordigt, 
in staat te stellen volledig haar 
controlebevoegdheid uit te oefenen, zou  de 
overeenkomst met name de algemene 
voorwaarden voor het beheer van de aan 
het Europees Ruimteagentschap 
toevertrouwde middelen moeten omvatten 

Motivering

Dit amendement moet worden gezien in de context van de amendementen die op artikel 13 
zijn ingediend, met name de rol van het ERA en de voorwaarden die verbonden zijn aan het 
beheer van EG-fondsen door het ERA.   Zie ook overweging 19 bis. 

Amendement 2
Overweging 19 bis (nieuw)

(19 bis) Aangezien het programma wordt 
gefinancierd door de Europese 
Gemeenschap, dienen de openbare 
aanbestedingen in het kader van het 
programma te voldoen aan de 
communautaire regels inzake 
overheidsopdrachten en dienen in de 
allereerste plaats gericht te zijn op kosten-
en risicobeheersing en op vergroting van 
de efficiëntie en vermindering van 
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afhankelijkheid.  Het is wenselijk een 
element van mededinging in het 
programma te brengen en derhalve dient 
iedere overheidsopdracht zo mogelijk 
plaats te vinden op basis van dual-
sourcing en regelmatige aanbesteding op 
basis van mededinging, tenzij dit een 
kostenverhogend effect zou hebben en 
vertragingen zou veroorzaken als gevolg 
van de noodzakelijk aanpassing van 
ontwerpen en productiemethodes van 
nieuwe leveranciers.    Het haperen van 
de toelevering en single-sourcing  dienen 
tot een minimum beperkt te blijven.  In de 
volgende aanbestedingsfase dient 
rekening te worden gehouden met 
besluiten, investeringen en resultaten die 
tijdens de vaststelling en de 
ontwikkelingsfases van het Galileo-
programma een feit werden. 

Motivering

De meerjarenovereenkomst tussen de EG en het ERA inzake aanbestedingen dient voor het 
ERA een aantal verplichtingen te omvatten, die voortvloeien uit het publieke karakter van de 
programma's en uit de regels voor openbare aanbesteding. Dit amendement beklemtoont 
samen met de amendementen op artikel 13 de doelstellingen van een dergelijk kader, zoals 
efficiëntie, vermindering van afhankelijkheid, risicobeperking en de criteria ter vergroting 
van de mededinging, het vermijden van impasses in de toelevering, van vertraging, dubbel 
werk, enz. 

Amendement 3
Overweging 20 bis (nieuw)

Tussen het Europees Parlement en de 
Commissie is op 22 juli 2006  een 
overeenkomst gesloten over  procedures 
voor de tenuitvoerlegging van het Besluit 
van de Raad nr. 1999/468/EG van 28 juni 
1999 tot vaststelling van de voorwaarden 
voor de uitoefening van de aan de 
Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden 
----
1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Besluit 
gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG (PB L 200 van 
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22.7.2006, blz. 11).

Motivering

Het Europees Parlement moet regelmatig door de Commissie op de hoogte worden gehouden 
van de werkzaamheden van de comités, en wel zodanig dat de transparantie van het systeem 
van toezending wordt gewaarborgd, de informatie tijdig wordt verzonden en de 
onderscheiden fases van de procedure worden geïdentificeerd. Derhalve hebben het EP en de 
Commissie een bilaterale overeenkomst gesloten waarin de procedure is vastgelegd.

Amendement 4
Overweging 21 bis (nieuw)

(21 bis) De Europese Gemeenschap dient 
alle materiële en immateriële activa die 
worden gecreëerd en ontwikkeld in het 
kader van de programma's EGNOS en 
Galileo. in eigendom te hebben.  De 
Commissie zal derhalve aan het Europees 
Parlement en de Raad een voorstel doen 
tot eventuele wijziging van de bestaande 
communautaire wetgeving. 

Motivering

De toezegging dat de bestaande wetgeving wordt gewijzigd wanneer het desbetreffende 
voorstel wordt goedgekeurd. ontbreekt nog.  Vgl. het amendement tot invoeging van artikel 6 
bis (nieuw)

Amendement 5
Artikel 1, lid 3 bis (nieuw)

De specifieke doeleinden van de 
programma's worden in de bijlage 
uiteengezet.

Motivering

De doelstellingen van de Europese GNSS-systemen en -programma's, in algemene en 
specifieke zin, zijn vitale onderdelen van dit basisinstrument.  Derhalve dienen de specifieke 
doelstellingen een integraal onderdeel van het artikel te vormen.  

Amendement 6
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Artikel 4, lid 4

4. De door de Europese Gemeenschap 
gesloten akkoorden of overeenkomsten 
voorzien in de voorwaarden en nadere 
regels voor eventuele deelname van derde 
staten aan een aanvullende financiering 
van het programma.

4. Derde landen kunnen een aanvullende 
financiering van het programma op zich 
nemen. De door de Europese 
Gemeenschap met die landen ingevolge 
artikel 300, lid 3 van het EG-Verdrag 
gesloten akkoorden of overeenkomsten,
voorzien in de voorwaarden en nadere 
regels voor hun deelname. 

Motivering

Door dit amendement wordt geprobeerd duidelijkheid te scheppen over de procedure en de 
rol van de afzonderlijke EG-instellingen. 

Amendement 7
Artikel 6 bis (nieuw)

Artikel 6bis
Eigendom van activa

2 bis.  De Europese Gemeenschap dient 
alle materiële en immateriële activa die 
worden gecreëerd en ontwikkeld in het 
kader van de programma's in eigendom te 
hebben.

Motivering

Het EGNOS-programma moet volledig worden geïntegreerd en worden aangemerkt als één 
van de pijlers van de Europese infrastructuur voor radionavigatie per satelliet, derhalve moet 
de Eiuropese Gemeenschap beide systemen in eigendom hebben. 

Amendement 8
Artikel 8, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Het in lid 1 bedoelde bedrag is 
afhankelijk van effectieve 
aanbestedingsprocedures en 
onderhandelingen die de beste 
kosten/batenverhouding opleveren en van 
de inachtneming van het voorgestelde 
tijdpad voor de programma's die beide 
door de Commissie moeten worden 
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gewaarborgd.  

Motivering

Dit amendement verbindt basisvoorwaarden aan het bedrag dat nodig is voor de 
tenuitvoerlegging van de programma's en stemt aanbesteding en onderhandelingen af op een 
doeltreffend beheer van publieke middelen.  

Amendement 9
Artikel 8, lid 4

4. Bij het in lid 1 van dit artikel vermelde 
bedrag wordt geen rekening gehouden met 
de onvoorziene financiële verplichtingen 
die de Europese Gemeenschap mogelijk op 
zich moet nemen, met name de 
verplichtingen die verband houden met het 
publieke karakter van de eigendom van de 
systemen. Met het oog op een dergelijke 
situatie zal de Commissie passende 
voorstellen indienen bij het Europees 
Parlement en de Raad.

4. Bij het in lid 1 van dit artikel vermelde 
bedrag wordt geen rekening gehouden met 
de onvoorziene financiële verplichtingen 
die de Europese Gemeenschap mogelijk op 
zich moet nemen, met name de 
verplichtingen die verband houden met het 
publieke karakter van de eigendom van de 
systemen. De Commissie zal dan ook bij 
het Europees Parlement en de Raad in 
2010 een voorstel indienen, samen met het 
tussentijds verslag, waardoor de 
begrotingsautoriteit in staat wordt gesteld 
een besluit te nemen over de middelen die 
nodig  zijn voor de 
programmeringsperiode die in 2013 
begint, met inbegrip van verplichtingen 
die de Europese Gemeenschap wellicht op 
zich moet nemen in verband met het 
publieke karakter van het eigendom van 
het systeem.  

Motivering

Dit amendement is bedoeld om de Commissie te verplichten waakzaam te zijn bij de 
voortgang van de tenuitvoerlegging van het programma en de tot 2010 opgedane ervaring toe 
te passen bij het opstellen van een betere raming van de publieke begrotingsmiddelen voor de 
operationele fase die in 2013 moet beginnen.

Amendement 10
Artikel 9, lid 2

In de eventuele contracten die met de 
privé-sector worden gesloten, kan worden 
voorzien in een mechanisme voor deling 

In de eventuele contracten die met de 
privé-sector worden gesloten, kan worden 
voorzien in een mechanisme voor deling 
van deze ontvangsten. De Commissie dient 
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van deze ontvangsten. een voorstel in bij het comité voor de 
Europese GNSS-programma's, waarin 
beginselen, verplichtingen en 
voorwaarden voor de tenuitvoerlegging 
van een dergelijk mechanisme worden 
uiteengezet.   Het voorstel wordt 
aangenomen overeenkomstig de in artikel 
14, lid 3, bedoelde procedure.

Motivering

De door de Commissie voorgestelde tekst kan als onvolledig worden beschouwd. In dit 
amendement wordt geprobeerd duidelijkheid te scheppen over de procedure en de elementen 
die moeten worden opgenomen in een wetsontwerp dat tijdens de ontwikkelingsfase wordt 
voorgelegd,  zodat inwerkingtreding gegarandeerd is bij het begin van de operationele fase.  

Amendement 11
Artikel 10, lid 2

De door de Commissie vertegenwoordigde 
Europese Gemeenschap voert de 
programma's uit, onverminderd de 
bepalingen van Verordening (EG) nr. 
1321/2004. Daartoe organiseert de 
Commissie de passende instrumenten en 
beschikt zij over de middelen die nodig 
zijn voor het vervullen van haar taak. Zij 
kan een beroep doen op onafhankelijke 
deskundigen om haar bij te staan bij de 
follow-up van het beheer van de 
programma's. Zij kan eveneens gebruik 
maken van de bijstand van deskundingen 
uit de lidstaten en financiële of technische 
audits verrichten.

De door de Commissie vertegenwoordigde 
Europese Gemeenschap voert de 
programma's uit, onverminderd de 
bepalingen van Verordening (EG) nr. 
1321/2004. Daartoe organiseert de 
Commissie de passende instrumenten en 
beschikt zij over de middelen die nodig 
zijn voor het vervullen van haar taak, 
waarbij dubbele structuren en functies 
moeten worden voorkomen.  Zij kan 
eveneens gebruik maken van de bijstand 
van deskundingen uit de lidstaten en 
financiële of technische audits verrichten.

Motivering

De Europese GNSS-toezichtsautoriteit is in het algemeen belast met het verlenen van de 
assistentie aan de Commissie en staat de Commissie dan ook bij in alles wat te maken heeft 
met de tenuitvoerlegging van de programma's;  bovendien kan de Commissie gesteund 
worden door deskundigen uit de lidstaten.

Amendement 12
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Artikel 10 bis (nieuw)

Artikel 10bis
Veiligheid van de programma's

Het comité voor de Europese GNSS-
programma's draagt zorg voor de 
veiligheid van de programma's
Wanneer het gebruik van de systemen een 
gevaar oplevert voor de veiligheid van de 
Europese Unie of van de lidstaten zijn de 
procedures van toepassing die zijn 
opgenomen in het Gemeenschappelijk 
Optreden 004/552/GBVB.

Motivering

In dit amendement wordt de rol vastgelegd van het comité voor de Europese GNNS-
programma's wat betreft het beleid in veiligheidsaangelegenheden en de procedure die moet 
worden gevolgd wanneer de veiligheid van de EU of de lidstaten in het geding is.

Amendement 13
Artikel 11, lid 3

3. De Commissie neemt het meerjarige 
werkprogamma en de eventuele 
herzieningen ervan aan volgens de in 
artikel 14, lid 2, van deze verordening
bedoelde procedure.

3. De Commissie neemt het meerjarige 
werkprogamma, het jaarlijks 
werkprogramma en de 
uitvoeringsplannen aan en stemt in met de 
daarbij behorende financiering van de 
programma's en de eventuele herzieningen 
ervan volgens de in artikel 14, lid 3, 
bedoelde procedure.

Motivering

De Commissie krijgt extra  verantwoordelijkheid in het kader van de regelgevingsprocedure 
met toetsing.

Amendement 14
Artikel 11, lid 4

4. Wijzigingen van bijlage 1 worden door 
de Commissie vastgesteld. Deze 
maatregelen die de wijziging beogen van 
de niet-essentiële elementen van deze 

Schrappen
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verordening worden vastgesteld conform 
de regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 14, lid 3.

Motivering

Dit amendement moet worden gezien in samenhang met het amendement op artikel 1, met 
betrekking tot niet-essentiële elementen van een basisbesluit, zoals vastgelegd in het IIA van 
22 december 1998 over de opstelling van communautaire wetgeving.  

Amendement 15
Artikel 13, lid 2

De overeenkomst bepaalt de algemene 
voorwaarden voor het beheer van de aan 
het Europees Ruimteagentschap 
toevertrouwde middelen en met name de 
uit te voeren acties, de desbetreffende 
financiering, de beheersprocedures, de 
follow-up- en controlemaatregelen, de 
maatregelen die van toepassing zijn bij een 
gebrekkige uitvoering van de 
overeenkomst en de eigendomsregeling 
voor de materiële en immateriële goederen.

De meerjarenovereenkomst bepaalt de 
algemene voorwaarden voor het beheer van 
de aan het Europees Ruimteagentschap 
toevertrouwde middelen en met name de 
uit te voeren acties, de desbetreffende 
financiering, de beheersprocedures, de 
follow-up- en controlemaatregelen, de 
maatregelen die van toepassing zijn bij een 
gebrekkige uitvoering van de 
overeenkomst en de eigendomsregeling 
voor de materiële en immateriële goederen.

Motivering

Een wijziging die voor zichzelf spreekt.

Amendement 16
Artikel 13, lid 2 bis (nieuw)

In de meerjarenovereenkomst wordt 
tevens het volgende vastgesteld:
(a) Het Europees Ruimteagentschap past 
de communautaire voorschriften inzake 
openbare aanbestedingen toe. 
(b) Het Europees Ruimteagentschap 
draagt zorg voor transparante en tijdige 
informatie over de toepasselijke 
aanbestedingsvoorschriften, 
selectiecriteria en alle andere zaken die 
daarmee te maken hebben en zal hiervan 
duidelijk melding maken.  
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(c) In het kader van de 
meerjarenovereenkomst wordt in de 
openbare aanbesteding gestreefd naar 
vrije toegang tot en eerlijke concurrentie 
in de hele toeleveringsketen om in alle 
lidstaten een evenredige deelname van de 
particuliere sector te bevorderen.   Het 
Europees Ruimteagentschap draagt er 
zorg voor dat er geen dominante posities 
ontstaan of versterkt worden. 
(d) Het Europees Ruimteagentschap zal 
opdrachten die verband houden met de 
infrastructuur organiseren in 
hoofdsegmentpakketten en aanvullende 
pakketten.  
(e) Voor zover mogelijk zal gebruik 
worden gemaakt van een parallel 
inkoopsysteem met double-sourcing om 
technologische en industriële risico's en 
afhankelijkheid te beperken en de kosten 
en tijdpaden van de programma's  als 
geheel beter te kunnen bewaken.
(f) Indien de toepassing van 
inkoopsystemen met double-sourcing niet 
mogelijk is, bepaalt de overeenkomst dat 
de uitvoerder ingeval van uitbesteding 
moet voldoen aan de communautaire 
voorschriften voor overheidsopdrachten 
en de doelen die in dit artikel zijn 
vastgelegd, moet nakomen. De omvang en 
de waarde van de door de uitvoerder te 
gunnen subcontracten vormen, ingeval 
van een inkoopsysteem met single-
sourcing, onderdeel van de opdracht.
(g) Tijdens onderhandelingen over de 
opdracht zal het Europees 
Ruimteagentschap, voor zover nodig,  
naar behoren rekening houden met 
besluiten, investeringen en resultaten, die 
een feit worden tijdens de vaststelling en 
de ontwikkeling van het 
Galileoprogramma.

Motivering



PR\693920NL.doc 15/17 PE396.800v03-00

NL

Het is van vitaal belang dat de voorschriften voor openbare aanbestedingen van de 
Gemeenschap worden toegepast.  Wat betreft de industriële toeleveringsketen dient gezorgd 
te worden voor vrije toegang en eerlijke concurrentie om het ontstaan van monopolies te 
voorkomen. Het programma vergt een aanpak die zorgt voor een evenredige deelname van 
het Europese bedrijfsleven omdat dit in de ontwikkelingsfase al waardevolle kennis heeft 
verworven.  In alle lidstaten moeten belanghebbenden, met name kleine en middelgrote 
ondernemingen (KMO) in staat worden gesteld deel te nemen aan de aanbestedingen voor 
Galileo.

Amendement 17
Artikel 13, lid 3

De ingevolge deze overeenkomst gesloten 
contracten dienen de communautaire regels 
inzake overheidsopdrachten te volgen, 
onverminderd de noodzakelijke 
maatregelen die moeten worden genomen 
om de essentiële veiligheidsbelangen van 
de Europese Gemeenschap of de publieke 
veiligheid te beschermen. Zij dienen de 
architectuur en het communautaire 
karakter van de programma's te 
respecteren.

De ingevolge de meerjarenovereenkomst 
gesloten contracten dienen de 
communautaire regels inzake 
overheidsopdrachten te volgen, 
onverminderd de noodzakelijke 
maatregelen die moeten worden genomen 
om de essentiële veiligheidsbelangen van 
de Europese Gemeenschap of de publieke 
veiligheid te beschermen, die gelegen zijn 
in het strategische karakter van de 
programma's en de eisen inzake veiligheid 
en exportcontrole. De belangrijkste eisen 
en voorwaarden in de contracten die in 
het kader van de meerjarenovereenkomst 
zijn afgesloten, moeten worden 
goedgekeurd in overeenstemming met de 
in artikel 14, lid 2 bedoelde procedure.

Motivering

Vgl. eerdere motiveringen

Amendement 18
Artikel 13, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De Commissie zorgt voor toezicht op 
en evaluatie van de 
aanbestedingprocedures van het Europees 
Ruimteagentschap, de mededinging en de 
desbetreffende EU-markten en brengt 
zonder onnodige vertraging verslag uit 
aan het Europees Parlement en de Raad.



PE396.800v03-00 16/17 PR\693920NL.doc

NL

Motivering

Vgl. eerdere motiveringen

Amendement 19
Artikel 14, lid 3

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn artikel 5 bis, leden 1 tot 4, en artikel 7 
van Besluit 1999/468/EG van toepassing, 
met inachtneming van artikel 8 van dat 
besluit.

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn artikel 5 bis en artikel 7 van 
Besluit 1999/468/EG van toepassing, met 
inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

Motivering

Dit amendement is consistent met het amendement op overweging 20 bis (nieuw) in verband 
met de overeenkomst tussen het Europees Parlement en de Commissie over de 
tenuitvoerlegging van de regelgevingsprocedure met toetsing.

Amendement 20
Artikel 14, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. Het comité voor de Europese GNSS-
programma's kan een beroep doen op 
onafhankelijke deskundigen voor de 
uitvoering van financiële en technische 
audits van de programma's. De 
onafhankelijke deskundigen kunnen 
passende maatregelen voorstellen aan het 
comité voor de Europese GNSS-
programma's.
In verband met het toezicht op de 
programma's heeft het Europees 
Parlement het recht een onafhankelijke 
deskundige in het comité voor de 
Europese GNSS-programma's te 
benoemen.

Motivering

Gezien de gedeelde politieke verantwoordelijkheid van Parlement en Raad voor het 
programma, en in verband met het unieke karakter ervan, moet het Parlement toezicht kunnen 
houden op de ontwikkeling van het programma. Dit vereist de assistentie van onafhankelijke 
deskundigen. In het eerste verslag van het Parlement over Galileo (A6-0212/2005), wordt 
duidelijk melding gemaakt van de waarnemersstatus van het Parlement in de vergadering van 
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het bestuur van de toezichtsautoriteit, zoals die toen was gepland.

Amendement 21
Artikel 14, lid 5

5. De door de Europese Gemeenschap 
gesloten akkoorden of overeenkomsten 
kunnen voorzien in de deelname van derde 
staten of internationale organisaties aan de 
werkzaamheden van het Comité voor de 
Europese GNSS-programma's, op de bij 
het reglement van orde ervan vastgestelde 
voorwaarden.

5. De door de Europese Gemeenschap, 
overeenkomstig artikel 4, lid 4 gesloten 
akkoorden of overeenkomsten kunnen 
voorzien in de deelname van derde staten 
of internationale organisaties aan de 
werkzaamheden van het Comité voor de 
Europese GNSS-programma's, op de bij 
het reglement van orde ervan vastgestelde 
voorwaarden.

Motivering

Zie motivering bij amendement op artikel 4, lid 4.

Amendement 22
Bijlage, lid 1

De Europese GNSS-systemen en –
programma's alsmede de algemene 
doelstellingen en de fasen van deze 
programma's worden gedefinieerd in de 
artikelen 1, 3 en 5 van deze verordening.

Schrappen

Motivering

Dit volgt uit het amendement op artikel 1.


	693920nl.doc

