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KORT BEGRUNDELSE

EU har ansvaret for oprettelsen af det verdensomspændende satellitnavigationssystem 
(GNSS) og er ejer af Galileo- og Egnossystemerne. EU's ejerskab til og ansvar for 
programmerne Galileo og Egnos er flere gange blevet bekræftet af Europa-Parlamentet og 
Rådet. Endvidere anerkendes programmerne Galileo og Egnos som EU-flagskibsprojekter og 
udgør en fuldgyldig del af Europa 2020-strategien. Ordføreren tilslutter sig derfor fuldt ud 
Kommissionens forslag om at fortsætte med at finansiere disse programmer under den næste 
flerårige finansielle ramme 2014-2020.

I sit forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 
2014-2020 fastsætter Kommissionen et beløb på højst 7 mia. EUR i forpligtelsesbevillinger i 
2011-priser (omkring 7,9 mia. EUR i løbende priser) til disse programmer. Den understreger 
ligeledes, at der ikke stilles supplerende bevillinger til rådighed gennem EU-budgettet. I 
tilfælde af budgetoverskridelser skal programmerne enten tilpasses det beløb, der rent faktisk 
er til rådighed, eller også skal forordningen om den flerårige finansielle ramme ændres ved 
enstemmig afgørelse i Rådet og efter Europa-Parlamentets godkendelse. Dette beløb er derfor 
øremærket i EU-budgettet, og der vil ingen fleksibilitet gælde for disse programmer inden for 
udgiftsområderne.

Det skal erindres, at den flerårige finansielle ramme for 2007-2013 blev revideret for et beløb 
svarende til 1,3 mia. (i løbende priser) for Galileoprogrammet i slutningen af 2007 efter lange 
og intense forhandlinger mellem Europa-Parlamentet og Rådet. Denne revision blev anset for 
nødvendig på grund af programmets store budgetoverskridelser, som delvis skulle dækkes af 
en revision af den flerårige finansielle ramme.

Med henblik på at minimere risikoen for budgetoverskridelser i fremtiden tildeles disse 
programmers finansieringsramme i Kommissionens nærværende forslag 1 005 mio. EUR (i 
løbende priser) for at dække eventuelle etablerings- og ibrugtagningsrisici. Ordføreren 
bemærker ligeledes, at Kommissionen er af den opfattelse, at etablerings- og 
ibrugtagningsfasen, som Galileoprogrammet nu er kommet til, per definition indebærer en 
lavere risiko for budgetoverskridelser, end hvad der tidligere var tilfældet i løbet af 
udviklingsfasen. I tilfælde af at der skulle indtræffe yderligere uforudsete finansielle 
forpligtelser og med henblik på at bekræfte programmernes EU-identitet, mener ordføreren 
imidlertid, at disse bør dækkes af den margen, der står til rådighed mellem lofterne for den 
flerårige finansielle ramme og loftet for de egne indtægter.

Ordføreren foreslår en række yderligere ændringer af Kommissionens forslag, navnlig 
nødvendigheden af omgående at orientere budgetmyndigheden om flere af denne forordnings 
gennemførelsesfaser (i stedet for blot et udvalg af repræsentanter for medlemsstaterne), 
således at budgetmyndigheden fuldt ud kan udøve sin budgetkontrol og sine 
planlægningsmæssige prærogativer. I denne forbindelse lægges der særlig vægt på, at 
Kommissionen i god tid forinden skal orientere Europa-Parlamentet og Rådet i tilfælde af 
ukontrollerbare risici, der kan forårsage betydelige programafvigelser, navnlig med hensyn til 
udgifter og tidsplan. Ordføreren fastlægger minimumselementer, som bør være en del af 
Kommissionens årlige rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelse af 
programmerne, herunder en ajourføring af evalueringen af og kontrollen med risici samt en 
vurdering af deres mulige indvirkning på afvigelser for så vidt angår udgifter og tidsplan.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1a. påpeger, at den finansieringsramme, 
der er nærmere fastlagt i det 
lovgivningsmæssige forslag, kun er 
vejledende for den lovgivende myndighed 
og ikke kan fastsættes endeligt, før der er 
indgået en aftale om forslaget til 
forordning om den flerårige finansielle 
ramme for 2014-2020;

Begrundelse

Det videre arbejde med et individuelt politikgrundlag eller specifikke spørgsmål bør ikke føre 
til, at man mister overblikket over det, der skal forblive en global forhandling om den 
flerårige finansielle ramme, hvor intet kan betragtes som aftalt, før alt er aftalt. Når man er 
nået til enighed om forordningen om den flerårige finansielle ramme, vil Europa-Parlamentet 
og Rådet nå til enighed om de enkelte lovgivningsforslag, herunder deres 
finansieringsrammer, der er forelagt for Parlamentet og Rådet, og vedtage dem endeligt.

Ændringsforslag 2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 b (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1b. minder om sin beslutning af 8. juni 
2011 om "Investering i fremtiden: en ny 
flerårig finansiel ramme for et 
konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
inklusivt Europa"1; gentager, at der er 
behov for tilstrækkelige ekstra ressourcer 
i den næste flerårige finansielle ramme, 



AD\904069DA.doc 5/17 PE487.670v02-00

DA

således at det bliver muligt for Unionen at 
opfylde sine eksisterende politiske 
prioriteringer og de nye opgaver, der er 
fastsat i Lissabontraktaten, samt at 
reagere på uforudsete begivenheder; 
opfordrer Rådet til, såfremt det ikke er 
enigt i denne fremgangsmåde, at 
præcisere, hvilke af dets politiske 
prioriteringer eller projekter, det vil være 
indstillet på helt at opgive til trods for 
deres bevislige europæiske merværdi;
_______________
1Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Disse programmer bør modtage 
passende finansiering, der står mål med 
deres betydning, europæiske dimension og 
iboende europæiske merværdi.  

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Galileoprogrammets etablerings-, 
ibrugtagnings- og driftsfase og 
Egnosprogrammets driftsfase bør i 
princippet finansieres fuldt ud af EU. I 
overensstemmelse med forordning (EF, 
Euratom) nr.°1605/2002 af 25. juni 2002 
om finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget bør medlemsstaterne kunne bidrage 
finansielt eller i form af naturalier til 
programmerne i henhold til passende 
aftaler for at finansiere supplerende 
elementer i programmerne, som de ønsker 

(13) Galileoprogrammets etablerings-, 
ibrugtagnings- og driftsfase og 
Egnosprogrammets driftsfase bør i 
princippet finansieres fuldt ud af EU. I 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. XXX/2012 af ... 2012 om [de 
finansielle regler vedrørende Unionens 
årlige budget] bør medlemsstaterne kunne 
bidrage finansielt eller i form af naturalier 
til programmerne i henhold til passende 
aftaler for at finansiere supplerende 
elementer i programmerne, som de ønsker 
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gennemført, eksempelvis systemarkitektur 
eller visse supplerende sikkerhedsbehov. 
Tredjelande og internationale 
organisationer bør også kunne bidrage til 
programmerne.

gennemført, eksempelvis systemarkitektur 
eller visse supplerende sikkerhedsbehov. 
Tredjelande og internationale 
organisationer bør også kunne bidrage til 
programmerne i overensstemmelse med 
princippet om gensidig interesse.

Begrundelse

Tilpasning til den nye finansforordning.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at sikre, at programmerne 
videreføres, er det nødvendigt, at der 
skabes en passende finansiel ramme, der 
tillader EU fortsat at finansiere disse 
programmer. Det må ligeledes angives, 
hvor stort et budget der er nødvendigt for 
perioden fra 1. januar 2014 til 31. 
december 2020 til finansiering af den 
resterende del af etablerings- og 
ibrugtagningsfasen af Galileo samt driften 
af systemerne.

(14) I betragtning af den lange tid, det 
tager at gennemføre disse projekter, og de 
omfattende investeringer, der allerede er 
foretaget i projekterne, er det nødvendigt 
med tilstrækkelige og sammenhængende 
finansielle forpligtelser over flere 
finansielle planlægningsperioder for at 
sikre kontinuitet i planlægningen og 
forvaltningsmæssig stabilitet i 
programmerne. For at sikre, at 
programmerne videreføres, er det 
nødvendigt, at der skabes en passende 
finansiel ramme, der tillader EU fortsat at 
finansiere disse programmer. Det må 
ligeledes angives, hvor stort et 
maksimumsbeløb der er nødvendigt for 
perioden fra 1. januar 2014 til 31. 
december 2020 til finansiering af den 
resterende del af etablerings- og 
ibrugtagningsfasen af Galileo samt driften 
af systemerne.
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Det bør bemærkes, at det nuværende 
skøn over investeringsomkostningerne og 
driftsomkostningerne for perioden 2014-
2020 ikke tager højde for uforudsete 
finansielle forpligtelser, som EU kan blive 
nødsaget til at bære, herunder de 
forpligtelser, der er forbundet med ansvar 
uden for kontraktforhold som følge af, at 
systemerne er offentlig ejendom, især med 
hensyn til force majeure og katastrofalt 
svigt. Disse forpligtelser bliver analyseret 
nærmere af Kommissionen.

(17) Det bør bemærkes, at det nuværende 
skøn over investeringsomkostningerne og 
driftsomkostningerne for perioden 2014-
2020 ikke tager højde for uforudsete 
finansielle forpligtelser, som EU kan blive 
nødsaget til at bære, herunder de 
forpligtelser, der er forbundet med ansvar 
uden for kontraktforhold som følge af, at 
systemerne er offentlig ejendom, især med 
hensyn til force majeure og katastrofalt 
svigt. Disse forpligtelser bliver analyseret 
nærmere af Kommissionen. Alle sådanne 
uforudsete finansielle forpligtelser bør 
dækkes af margenen mellem loftet for de 
egne indtægter og loftet for den flerårige 
finansielle ramme.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Endvidere er der behov for, at 
indtægterne fra driften af systemerne 
tilfalder EU som godtgørelse for de 
tidligere investeringer. Derudover kan der 
fastsættes en ordning for fordeling af 
indtægterne i alle kontrakter, som indgås 
med virksomheder i den private sektor.

(19) Endvidere er der behov for, at 
indtægterne fra driften af systemerne 
tilfalder EU som godtgørelse for de 
tidligere investeringer. I overensstemmelse 
med artikel 294 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF) kan der derudover vedtages og
fastsættes en ordning for fordeling af 
indtægterne i alle kontrakter, som indgås 
med virksomheder i den private sektor.
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at undgå de budgetoverskridelser 
og forsinkelser, som i de sidste år har 
påvirket gennemførelsen af programmerne, 
kræves der en forstærket indsats for at 
kontrollere de risici, der vil kunne medføre 
meromkostninger, således som Rådet 
krævede i sine konklusioner af 31. marts 
2011 og Rådet i sine beslutninger af 8. juni 
2011, og som det fremgår af 
Kommissionens meddelelse til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget af 29. juni 2011 med 
titlen "Et budget for Europa 2020".

(20) For at undgå de budgetoverskridelser 
og forsinkelser, som i de sidste år har 
påvirket gennemførelsen af programmerne, 
vil der blive gjort en forstærket indsats for 
at kontrollere de risici, der vil kunne 
medføre meromkostninger, således som 
Rådet krævede i sine konklusioner af 31. 
marts 2011 og Rådet i sine beslutninger af 
8. juni 2011, og som det fremgår af 
Kommissionens meddelelse til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget af 29. juni 2011 med 
titlen "Et budget for Europa 2020". 
Etablerings- og ibrugtagningsrisici anslås 
at udgøre omkring 1 005 mio. EUR (i 
løbende priser) og er blevet medtaget i 
programmernes finansieringsramme. 
Såfremt der opstår behov for yderligere 
finansielle midler til disse programmer, 
bør disse midler ikke fremskaffes på 
bekostning af mindre, men vellykkede 
projekter, der finansieres over Unionens 
budget. Alle yderligere finansielle midler 
hidrørende fra disse risici bør dækkes af 
margenen mellem loftet for de egne 
indtægter og loftet for den flerårige 
finansielle ramme.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) EU bør indgå en flerårig (24) I overensstemmelse med artikel 290 i 
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uddelegeringsaftale med Det Europæiske 
GNSS-agentur, der dækker de tekniske og 
programmatiske aspekter. For at 
Kommissionen som repræsentant for EU
kan udøve sine kontrolbeføjelser fuldt ud, 
bør uddelegeringsaftalen navnlig omfatte 
de generelle betingelser, der gælder for 
forvaltningen af de midler, der 
administreres af Den Europæiske 
Rumorganisation. Da det drejer sig om 
aktiviteter, som udelukkende finansieres af 
EU, bør disse betingelser indebære en grad 
af kontrol svarende til, hvad der ville blive 
krævet, hvis Den Europæiske 
Rumorganisation var et EU-agentur. 

TEUF bør Kommissionen få delegeret 
beføjelse til på Unionens vegne at indgå 
en flerårig uddelegeringsaftale med Det 
Europæiske GNSS-agentur, der dækker de 
tekniske og programmatiske aspekter. For 
at Kommissionen kan udøve sine 
kontrolbeføjelser fuldt ud, bør 
uddelegeringsaftalen navnlig omfatte de 
generelle betingelser, der gælder for 
forvaltningen af de midler, der 
administreres af Den Europæiske 
Rumorganisation. Da det drejer sig om 
aktiviteter, som udelukkende finansieres af 
EU, bør disse betingelser indebære en grad 
af kontrol svarende til, hvad der ville blive 
krævet, hvis Den Europæiske 
Rumorganisation var et EU-agentur. 

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Ved tildelingen af EU-midler til 
programmerne, i form af beløb, som ikke 
må overskrides af Kommissionen, er det af 
afgørende betydning, at der foreligger 
effektive offentlige indkøbsprocedurer og 
navnlig kontraktforhandlinger, der sikrer 
bedst valuta for pengene, tilfredsstillende 
resultater, fuldstændig kontinuitet i 
programmerne, risikostyring og 
overholdelse af den foreslåede tidsplan. 
Den ordregivende myndighed bør bestræbe 
sig på at opfylde disse krav.

(27) Ved tildelingen af EU-midler til 
programmerne, i form af beløb med et loft 
som fastlagt i artikel 14 i den foreslåede 
forordning om den flerårige finansielle 
ramme 2014-2020, som ikke må 
overskrides af Kommissionen, er det af 
afgørende betydning, at der foreligger 
effektive offentlige indkøbsprocedurer og 
navnlig kontraktforhandlinger, der sikrer 
bedst valuta for pengene, tilfredsstillende 
resultater, fuldstændig kontinuitet i 
programmerne, risikostyring og 
overholdelse af den foreslåede tidsplan. 
Den ordregivende myndighed bør bestræbe 
sig på at opfylde disse krav.
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Kommissionen bør foretage 
evalueringer med henblik på at vurdere, om 
de foranstaltninger, der træffes for at nå 
programmålsætningerne, er effektive.

(36) Kommissionen bør foretage 
evalueringer baseret på aftalte indikatorer
med henblik på at vurdere, om de 
foranstaltninger, der træffes for at nå 
programmålsætningerne, er effektive.

Begrundelse

Der bør fastlægges passende indikatorer for at foretage en korrekt vurdering af programmets 
udvikling.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende indikatorer og mål anvendes 
bl.a. til at måle, i hvor høj grad 
Galileoprogrammets særlige 
målsætninger er blevet opfyldt:
a) samlet antal operationelle satellitter: 18 
satellitter inden 2015, 30 inden 2019
b) version af den jordbaserede 
infrastruktur: version 2 inden 2015
c) antal tjenester, som leveres: tre 
indledende tjenester inden 2015, fem 
tjenester inden 2020.

Begrundelse

Der bør fastlægges passende indikatorer og mål for at foretage en korrekt vurdering af 
programmets udvikling. De foreslåede indikatorer er de indikatorer, som Kommissionen har 
indføjet i finansieringsoversigten.
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende indikator og mål anvendes bl.a. 
til at måle, i hvor høj grad 
Egnosprogrammets særlige målsætninger 
er blevet opfyldt:
– antal ændringer af de tjenester, der 
leveres til certificeringsmyndighederne: 
tre i 2014-2020.

Begrundelse

Der bør fastlægges passende indikatorer og mål for at foretage en korrekt vurdering af 
programmets udvikling. De foreslåede indikatorer er de indikatorer, som Kommissionen har 
indføjet i finansieringsoversigten.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse udgifter må ikke overstige 1 % af de 
samlede EU-bevillinger, som er tildelt 
programmerne.

Begrundelse

70 mio. EUR bør være tilstrækkeligt til at udføre disse opgaver.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på en klar fastlæggelse af 
omkostningerne til programmerne og til de 
forskellige faser heraf underretter 
Kommissionen i overensstemmelse med 
princippet om en gennemsigtig forvaltning 
hvert år udvalget som omhandlet i artikel 
35, stk. 1, om tildelingen af EU-midler til 
hver af de aktiviteter, der er nævnt i stk. 1 
og 2.

3. Med henblik på en klar fastlæggelse af 
omkostningerne til programmerne og til de 
forskellige faser heraf underretter 
Kommissionen i overensstemmelse med 
princippet om en gennemsigtig forvaltning 
hvert år budgetmyndigheden og udvalget 
som omhandlet i artikel 35, stk. 1, om 
tildelingen af EU-midler til hver af de 
aktiviteter, der er nævnt i stk. 1 og 2.
(Dette ændringsforslag finder anvendelse i 
hele teksten i: artikel 8, stk. 2, og artikel 
16, stk. 4. Begrundelsen uændret.)

Begrundelse

Kommissionen bistås af et Udvalg for de Europæiske GNSS-programmer. En god offentlig 
styring kræver ensartet forvaltning af programmerne, hurtigere beslutningstagning, lige 
adgang til oplysninger og gennemsigtighed. Udvalget for de Europæiske GNSS-programmer 
blev nedsat i overensstemmelse med artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 683/2008 af 9. juli 2008 om den videre gennemførelse af de europæiske 
satellitbaserede navigationsprogrammer (Egnos og Galileo).

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bevillingerne gennemføres i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
denne forordning og forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002.

2. Bevillingerne gennemføres i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
denne forordning og forordning (EU) nr. 
XXX/2012 [den nye finansforordning].

Begrundelse

Tilpasning til den nye finansforordning.
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Enhver ordning for fordeling af 
indtægterne vedtages i overensstemmelse 
med artikel 294 i TEUF. Der kan 
fastsættes en sådan ordning for fordeling 
af indtægterne i de kontrakter, der 
eventuelt indgås med virksomheder i den 
private sektor.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen indgår en flerårig 
uddelegeringsaftale med Den Europæiske 
Rumorganisation baseret på en afgørelse 
om uddelegering, der vedtages af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 54, stk. 2, i forordning (EF, 
Euratom) nr.° 1605/2002. Denne aftale 
omfatter udførelsen af uddelegerede 
opgaver og budgetgennemførelse i 
forbindelse med gennemførelsen af 
programmerne, især færdiggørelsen af den 
infrastruktur, som etableret under 
Galileoprogrammet.

1. Kommissionen indgår ved hjælp af en 
delegeret retsakt en flerårig 
uddelegeringsaftale med Den Europæiske 
Rumorganisation baseret på en afgørelse 
om uddelegering, der vedtages af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel XX i forordning (EU) nr. XXX/2012 
[den nye finansforordning]. Denne aftale 
omfatter udførelsen af uddelegerede 
opgaver og budgetgennemførelse i 
forbindelse med gennemførelsen af 
programmerne, især færdiggørelsen af den 
infrastruktur, som etableret under 
Galileoprogrammet.

Begrundelse

Aftalen med Den Europæiske Rumorganisation er af afgørende betydning for, at 
programmerne gennemføres på en vellykket måde. Aftalens vilkår og betingelser kunne 
fastlægges i den lovgivningsmæssige retsakt, men af lovgivningsøkonomiske hensyn er det 
hensigtsmæssigt at delegere denne beføjelse til Kommissionen.
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Udvalget i artikel 35, stk. 1, høres om 
afgørelsen vedrørende uddelegering, der 
er nævnt i stk. 1 i denne forordning, efter 
rådgivningsproceduren i artikel 35, stk. 2. 
Udvalget underrettes om den flerårige 
uddelegeringsaftale, der skal indgås 
mellem Kommissionen og Den 
Europæiske Rumorganisation.

udgår

Begrundelse

Udvalgsproceduren anvendes ikke i forbindelse med en delegeret retsakt.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forestår gennemførelsen af 
denne forordning. Hvert år i forbindelse 
med fremlæggelsen af det foreløbige 
budgetforslag forelægger Kommissionen 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om gennemførelsen af 
programmerne.

Kommissionen forestår gennemførelsen af 
denne forordning. Hvert år i forbindelse 
med fremlæggelsen af det foreløbige 
budgetforslag forelægger Kommissionen 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om gennemførelsen af 
programmerne. Rapporten omfatter bl.a.:
a) en vurdering af programmernes 
gennemførelse og af, hvilke fremskridt 
der er gjort med hensyn til opfyldelse af 
målene i artikel 1, stk. 4 og 5,
b) en ajourføring af vurderingen af og 
kontrollen med risici samt en vurdering af 
deres mulige indvirkning på afvigelser for 
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så vidt angår udgifter og tidsplan
c) en sammenfatning af alle de 
oplysninger, der meddeles 
budgetmyndigheden i henhold til artikel 
7, stk. 3, artikel 8, stk. 2, artikel 9, stk. 2, 
og artikel 16, stk. 4,
d) en evaluering af, hvordan den flerårige 
uddelegeringsaftale, som er indgået i 
henhold til artikel 16, stk. 1, fungerer.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Med henblik på nøje at følge 
gennemførelsen af de europæiske GNSS-
programmer mødes Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen regelmæssigt i 
Det Interinstitutionelle Galileopanel i 
overensstemmelse med den fælles 
erklæring om Det Interinstitutionelle 
Galileopanel af 9. juli 2008. 

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Kommissionen underretter Europa-
Parlamentet og Rådet i tilstrækkelig god 
tid forinden, såfremt den mener, at der 
kunne være ukontrollerbare risici eller 
andre faktorer, som kunne forårsage 
betydelige programafvigelser, navnlig 
med hensyn til udgifter og tidsplan.
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