
AD\807277RO.doc PE439.174v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru bugete

2009/0047(COD)

4.3.2010

AVIZ
al Comisiei pentru bugete

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1321/2004 privind crearea 
unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigație prin
satelit
(COM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

Raportoare pentru aviz: Jutta Haug



PE439.174v02-00 2/6 AD\807277RO.doc

RO

PA_Legam

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Rolul și atribuțiile Autorității europene de supraveghere a GNSS (sistemul global de navigație 
prin satelit) (Autoritatea), agenția comunitară responsabilă cu gestionarea fazelor de 
implantare și de exploatare ale programului GALILEO, au suferit modificări substanțiale 
datorate Regulamentului (CE) nr. 683/2008, care stabilește un nou cadru pentru guvernanța și 
finanțarea programelor Galileo și EGNIS și care a intrat în vigoare la 25 iulie 2008.

Acest regulament stabilește principiul unei separări stricte a responsabilităților între 
Comunitatea Europeană (în prezent Uniunea), reprezentată de Comisie, Autoritate și Agenția 
Spațială Europeană, conferind Comisiei responsabilitatea gestionării programelor. 
Regulamentul menționat reduce atribuțiile Autorității, care va fi responsabilă, în special, 
pentru asigurarea securității sistemului (îndeosebi pentru emiterea de acreditări de securitate) 
și pentru participarea la pregătirea comercializării sistemelor GNSS europene. Prevede, de 
asemenea, faptul că Autoritatea își duce la îndeplinire sarcinile care îi sunt încredințate 
respectând rolul Comisiei de gestionar al programelor și în conformitate cu orientările 
elaborate de Comisie.

Pentru a garanta compatibilitatea cu noul cadru juridic, este necesară, de asemenea, 
modificarea Regulamentului (CE) nr. 1321/2004 al Consiliului privind crearea unor structuri
de gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit. Aceasta și este 
propunerea Comisiei.

Numele agenției se va schimba în Agenția GNSS (Agenția). Structura acesteia va fi 
modificată (în special prin crearea unui Comitet de acreditare în materie de securitate pentru 
sistemele europene GNSS, alături de Consiliul de administrație și de Directorul executiv).

Parlamentul European, care a înscris deja în rezervă o parte din alocări și din posturile 
Autorității în 2009, în așteptarea înglobării, în propunerea Comisiei, a modificărilor privind 
rolul și atribuțiile Autorității, ar trebui să salute, în principiu, propunerea Comisiei.

Din punct de vedere bugetar, deși nu este ușor să se măsoare impactul real, în ceea ce privește 
finanțarea și personalul, al modificărilor aplicate atribuțiilor Agenției, propunerea Comisiei 
pare coerentă, întrucât prevede o ușoară reducere a subvențiilor acordate de Uniune agenției și 
personalului acesteia. Mai mult, propunerea este compatibilă cu programarea financiară.  

Astfel, amendamentele propuse de raportoare se referă la necesitatea desfășurării unui dialog 
interinstituțional cu privire la finanțarea acestei agenții, în mare măsură nouă, în conformitate 
cu punctul 47 din AII1, mandatul Directorului executiv (care ar trebui limitat la cinci ani, 
putând fi reînnoit o singură dată) și necesitatea de a garanta păstrarea centrului de securitate la 
Bruxelles, la sediul existent.

                                               
1 Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie din 17 mai 2006 privind disciplina 
bugetară și buna gestiune financiară.
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AMENDAMENTELE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă 
în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 2a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

2a. Subliniază faptul că dispozițiile de la 
punctul 47 din Acordul interinstituțional 
(AII) din 17 mai 2006 se vor aplica 
regulamentului (în curs de aplicare) de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 
1321/2004 al Consiliului privind crearea 
unor structuri de gestionare a 
programelor europene de radionavigație 
prin satelit; subliniază faptul că, în cazul 
în care regulamentul propus se adoptă, 
Parlamentul va iniția negocieri cu 
cealaltă ramură a autorității bugetare 
pentru a ajunge în timp util la un acord 
asupra finanțării Agenției GNSS, în 
conformitate cu dispozițiile pertinente din 
AII;

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Este, de asemenea, necesar să se 
permită Parlamentului European să fie 
reprezentat în consiliul de administrație al 
Agenției în calitate de observator, 
Regulamentul (CE) nr. 683/2008 subliniind 
utilitatea unei colaborări strânse între 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie. Dată fiind preocuparea pentru o 
bună guvernanță a programelor, se 
impune și reducerea de la cinci la patru 

(11) Este, de asemenea, necesar să se 
permită Parlamentului European să fie 
reprezentat în consiliul de administrație al 
Agenției în calitate de observator, 
Regulamentul (CE) nr. 683/2008 subliniind 
utilitatea unei colaborări strânse între 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie. 
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ani a duratei mandatului Directorului 
executiv.

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1321/2004
Articolul 2 – litera a – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

iia. Centrul de securitate va avea sediul la 
Bruxelles în cadrul infrastructurii și al 
incintelor existente, pentru a se limita 
impactul adaptării;

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Regulamentul (CE) nr. 1321/2004
Articolul 7 – alineatul 2 – ultimul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Durata mandatului directorului executiv 
este de patru ani. Acest mandat poate fi 
reînnoit o singură dată pentru încă o 
perioadă de patru ani.

Mandatul directorului executiv este de 
cinci ani. Acest mandat poate fi reînnoit o 
singură dată pentru încă o perioadă de cinci
ani;

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul -13 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1321/2004
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

-13. La articolul 11, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

. (1) Fără a aduce atingere altor resurse și 
taxe care nu sunt încă definite, veniturile 
Agenției includ o subvenție comunitară 
înscrisă în bugetul general al Uniunii 
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Europene pentru a asigura un echilibru 
între venituri și cheltuieli. Finanțarea 
Agenției constituie obiectul unui acord 
încheiat de autoritatea bugetară, după 
cum se prevede la punctul 47 din Acordul 
interinstituțional din 17 mai 2006 privind 
disciplina bugetară și buna gestiune 
financiară. Procedura bugetară a Uniunii 
ar trebui să se aplice la contribuția din 
partea Uniunii și la orice alte subvenții de 
la bugetul general al Uniunii Europene. 
Verificarea conturilor ar trebui să fie 
asigurată de Curtea de Conturi 
Europeană;
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