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BEKNOPTE MOTIVERING

De EU is verantwoordelijk voor de oprichting van het Europese wereldwijde 
satellietnavigatiesysteem (GNSS) en is de eigenaar van de programma's Galileo en Egnos. 
Het Europees Parlement en de Raad hebben bij verscheidene gelegenheden bevestigd dat de 
EU eigenaar is van en de verantwoordelijkheid draagt voor Galileo en Egnos. Beide 
programma's worden daarenboven beschouwd als vlaggenschipprojecten van de Unie en 
maken integrerend deel uit van de Europa 2020-strategie. De rapporteur gaat daarom volledig 
akkoord met het voorstel van de Commissie om deze programma's ook in het volgende 
meerjarig financieel kader 2014-2020 te blijven financieren.

In haar voorstel voor een verordening van de Raad tot vastlegging van het meerjarig 
financieel kader (MFK) voor de periode 2014-2020 vermeldt de Commissie een 
maximumbedrag van 7 miljard euro aan vastleggingskredieten in prijzen van 2011 (ongeveer 
7,9 miljard euro in lopende prijzen) voor deze programma's. Ze benadrukt daarnaast dat er 
geen bijkomende kredieten zullen worden vrijgemaakt uit de EU-begroting. In geval van 
kostenoverschrijdingen zullen de programma's moeten worden aangepast aan de feitelijk 
beschikbare bedragen, of zal de MFK-verordening middels een unaniem besluit van de Raad 
en met goedkeuring van het Europees Parlement moeten worden gewijzigd. Dit 
maximumbedrag is met andere woorden duidelijk afgebakend in de EU-begroting en er kan 
geen sprake zijn van overdrachten tussen de begrotingsrubrieken ten voordele van deze 
programma's. 

We moeten in herinnering houden dat het MFK 2007-2013 aan het eind van 2007 na lange en 
harde onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Raad herzien werd, met als 
resultaat de toekenning van een bijkomende 1,3 miljoen euro (lopende prijzen) voor het 
Galileo-programma. Deze herziening werd als noodzakelijk beschouwd wegens aanzienlijke 
overschrijdingen van de programmakosten, die gedeeltelijk moesten worden gedekt door een 
wijziging van het MFK. 

Om de kans op kostenoverschrijdingen in de toekomst zo klein mogelijk te houden, stelt de 
Commissie voor om een bedrag van 1005 miljoen euro (lopende prijzen) in de financiële 
enveloppen voor deze programma's op te nemen ter dekking van eventuele stationerings- en 
exploitatierisico's. De rapporteur neemt eveneens kennis van de overtuiging van de 
Commissie dat de stationerings- en exploitatiefasen die het Galileo-programma intussen heeft 
bereikt, per definitie minder kans op kostenoverschrijdingen inhouden dan de 
ontwikkelingsfase die eraan voorafging. In geval van onvoorziene extra financiële 
verplichtingen is de rapporteur evenwel van mening, ook met het oog op de vrijwaring van de 
Europese identiteit van de programma's, dat deze verplichtingen moeten worden gedekt met 
behulp van de beschikbare marge tussen de MFK-plafonds en het plafond van de eigen 
middelen. 
De rapporteur suggereert een aantal wijzigingen aan het Commissievoorstel, in het bijzonder 
met betrekking tot de noodzaak om de begrotingsautoriteit (en niet alleen een comité met 
afgevaardigden van de lidstaten) continu op de hoogte te houden van de diverse 
uitvoeringsstadia van deze verordening, zodat zij haar taken inzake begrotingscontrole en 
-planning naar behoren kan uitvoeren. In dit verband wordt nadrukkelijk gesteld dat de 
Commissie het Europees Parlement en de Raad ruim van tevoren moet inlichten over 
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onbeheersbare risico's die tot aanzienlijke afwijkingen wat betreft de kosten of het tijdschema 
van de programma's kunnen leiden. De rapporteur somt de elementen op die in elk geval deel 
moeten uitmaken van de jaarverslagen van de Commissie aan het Europees Parlement en de 
Raad over de uitvoering van de programma's, waaronder een geactualiseerde evaluatie van de 
risico's en het risicobeheer en een beoordeling van de mogelijke impact van deze risico's op 
het kostenplaatje en het tijdschema.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 bis. wijst erop dat de in het 
wetgevingsvoorstel genoemde financiële 
middelen enkel een indicatie voor de 
wetgevingsautoriteit vormen en niet 
kunnen worden vastgesteld zolang er geen 
overeenstemming is bereikt over het 
voorstel voor een verordening betreffende 
het meerjarig financieel kader voor de 
jaren 2014-2020;

Motivering

Het werken op basis van afzonderlijke beleidsinitiatieven of specifieke problemen mogen er 
niet toe leiden dat men het overzicht verliest van wat een allesomvattend 
onderhandelingsproces moet blijven, waar niets als verworven mag worden beschouwd totdat 
een akkoord over het geheel is bereikt. Nadat een overeenkomst is bereikt over de vaststelling 
van het MFK, moeten het EP en de Raad tot overeenstemming komen over de hangende 
afzonderlijke wetgevingsvoorstellen – inclusief de financiële enveloppen hiervan – en deze 
definitief goedkeuren.
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Amendement 2

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 ter. herinnert aan zijn resolutie van 
8 juni 2011 over "Investeren in de 
toekomst: een nieuw meerjarig financieel 
kader (MFK) voor een concurrerend, 
duurzaam en integratiegericht Europa"1; 
herhaalt dat in het volgende MFK 
voldoende aanvullende middelen moeten 
worden voorzien om de Unie in staat te 
stellen haar bestaande beleidsprioriteiten 
en de nieuwe, in het Verdrag van 
Lissabon vastgelegde opdrachten te 
verwezenlijken en op onvoorziene 
gebeurtenissen te reageren; vraagt de 
Raad, indien hij deze benadering niet 
deelt, duidelijk aan te geven welke van 
zijn politieke prioriteiten of projecten 
geheel opgegeven kunnen worden, 
ondanks de bewezen Europese 
meerwaarde daarvan;
_______________
1 Aangenomen teksten, 
P7_TA(2011)0266.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Gezien hun belang, hun Europese 
dimensie en hun intrinsieke Europese 
meerwaarde, moeten dergelijke 
programma's met voldoende middelen 
worden gefinancierd.
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De stationerings- en exploitatiefasen 
van het Galileo-programma en de 
exploitatiefase van het Egnos-programma 
moeten in beginsel volledig door de Unie 
gefinancierd worden. Overeenkomstig 
Verordening (EG, Euratom) 
nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 
2002 houdende het Financieel Reglement 
van toepassing op de algemene begroting 
van de Europese Gemeenschappen
moeten de lidstaten echter de mogelijkheid 
krijgen aanvullende financiering aan de 
programma's te verstrekken of een bijdrage 
in natura te leveren, op basis van passende 
overeenkomsten, ter financiering van door 
hen gevraagde aanvullende elementen van 
de programma's, bijvoorbeeld met 
betrekking tot de systeemarchitectuur of 
aanvullende beveiligingsvereisten. Derde 
landen en internationale organisaties 
moeten ook aan de programma's kunnen 
bijdragen.

(13) De stationerings- en exploitatiefasen 
van het Galileo-programma en de 
exploitatiefase van het Egnos-programma
moeten in beginsel volledig door de Unie 
gefinancierd worden. Overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. XXX/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
… 2012 houdende [de financiële 
voorschriften die van toepassing zijn op 
de jaarlijkse begroting van de Unie]
moeten de lidstaten echter de mogelijkheid 
krijgen aanvullende financiering aan de 
programma's te verstrekken of een bijdrage 
in natura te leveren, op basis van passende 
overeenkomsten, ter financiering van door 
hen gevraagde aanvullende elementen van 
de programma's, bijvoorbeeld met 
betrekking tot de systeemarchitectuur of 
aanvullende beveiligingsvereisten. Derde 
landen en internationale organisaties 
moeten conform het beginsel van 
wederzijds belang ook aan de programma's 
kunnen bijdragen.

Motivering

Aanpassing aan het nieuwe Financieel Reglement.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Teneinde de voortzetting van de 
programma's te waarborgen, moet een 

(14) Gezien de lange aanloopperiodes en 
de reeds gedane investeringen voor deze 
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passend financieel kader vast worden 
gesteld zodat de Unie deze kan blijven 
financieren. Tevens moet het bedrag
worden aangegeven dat voor de periode 
van 1 januari 2014 tot en met 31 december 
2020 nodig is om de voltooiing van de 
stationeringsfase van Galileo en de 
exploitatie van de systemen te financieren.

projecten moeten er afdoende en 
consistente financiële vastleggingen 
plaatsvinden voor de financiële 
programmeringsperiodes, om de 
continuïteit van de planning en de 
organisationele stabiliteit van de 
programma's zeker te stellen. Teneinde de 
voortzetting van de programma's te 
waarborgen, moet een passend financieel 
kader vast worden gesteld zodat de Unie 
deze kan blijven financieren. Tevens moet 
het maximumbedrag worden gepreciseerd
dat voor de periode van 1 januari 2014 tot 
en met 31 december 2020 nodig is om de 
voltooiing van de stationeringsfase van 
Galileo en de exploitatie van de systemen 
te financieren.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het is van belang te vermelden dat bij 
de momenteel voor de periode 2014-2020 
geraamde investering- en exploitatiekosten 
van de systemen geen rekening wordt 
gehouden met de onvoorziene financiële 
verplichtingen die de Unie mogelijk op 
zich moet nemen, met name de 
verplichtingen die verband houden met de 
regeling van de niet-contractuele 
aansprakelijkheid wegens het publieke 
karakter van de eigendom van de systemen, 
in het bijzonder met betrekking tot 
overmacht en rampzalige storingen. Deze 
verplichtingen zijn het voorwerp van een 
specifieke analyse door de Commissie.

(17) Het is van belang te vermelden dat bij 
de momenteel voor de periode 2014-2020 
geraamde investering- en exploitatiekosten 
van de systemen geen rekening wordt 
gehouden met de onvoorziene financiële 
verplichtingen die de Unie mogelijk op 
zich moet nemen, met name de 
verplichtingen die verband houden met de 
regeling van de niet-contractuele 
aansprakelijkheid wegens het publieke 
karakter van de eigendom van de systemen, 
in het bijzonder met betrekking tot 
overmacht en rampzalige storingen. Deze 
verplichtingen zijn het voorwerp van een 
specifieke analyse door de Commissie. 
Dergelijke onvoorziene financiële 
verplichtingen moeten worden gedekt 
door de marge tussen de eigen middelen 
en de MFK-plafonds.
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Daarnaast moeten de door de 
systemen gegenereerde ontvangsten door 
de Unie worden geïnd ter compensatie van 
de eerder door haar gedane investeringen. 
In contracten die met organisaties uit de 
privésector worden gesloten, kan voorts 
worden voorzien in een mechanisme voor 
het delen van deze ontvangsten.

(19) Daarnaast moeten de door de 
systemen gegenereerde ontvangsten door 
de Unie worden geïnd ter compensatie van 
de eerder door haar gedane investeringen. 
Overeenkomstig artikel 294 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) kan in contracten 
die met organisaties uit de privésector 
worden gesloten, voorts een mechanisme 
voor het delen van deze ontvangsten 
worden opgenomen of in een dergelijk 
mechanisme worden voorzien.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om de kostenoverschrijdingen en 
vertragingen waaronder de voortgang van 
de programma's de afgelopen jaren te 
lijden heeft gehad verder te voorkomen, 
moeten de inspanningen voor de 
beheersing van risico's die tot extra kosten 
kunnen leiden worden geïntensiveerd, 
zoals door de Raad en het Parlement 
respectievelijk in de conclusies van 
31 maart 2011 en de resoluties van 8 juni 
2011 gevraagd, en zoals uiteengezet in de 
mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's van 29 juni 
2011 getiteld "Een begroting voor Europa 
2020".

(20) Om de kostenoverschrijdingen en 
vertragingen waaronder de voortgang van 
de programma's de afgelopen jaren te 
lijden heeft gehad verder te voorkomen, 
moeten de inspanningen voor de 
beheersing van risico's die tot extra kosten 
kunnen leiden worden geïntensiveerd, 
zoals door de Raad en het Parlement 
respectievelijk in de conclusies van 
31 maart 2011 en de resoluties van 8 juni 
2011 gevraagd, en zoals uiteengezet in de 
mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's van 29 juni 
2011 getiteld "Een begroting voor Europa 
2020". De stationerings- en 
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exploitatierisico's vertegenwoordigen 
naar schatting ongeveer 
1005 miljoen euro (in lopende prijzen) en 
zijn in de financiële enveloppe van de 
programma's opgenomen. Indien er 
aanvullende financiële middelen nodig 
zijn voor deze programma's, mogen deze 
niet worden onttrokken aan kleinere 
succesvolle projecten die worden 
gefinancierd uit de EU-begroting. 
Aanvullende uit deze risico's 
voortvloeiende financiële verplichtingen 
moeten worden gedekt door de marge 
tussen de eigen middelen en de MFK-
plafonds.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De Unie moet een meerjarige 
delegatieovereenkomst met het Europees 
Ruimteagentschap sluiten die betrekking 
heeft op de technische en 
programmeringsaspecten. Om de 
Commissie, die de Unie vertegenwoordigt,
in staat te stellen haar auditfunctie volledig 
uit te oefenen, moet de 
delegatieovereenkomst de algemene 
voorwaarden voor het beheer van de aan 
het Europees Ruimteagentschap 
toevertrouwde middelen omvatten. Waar 
het de uitsluitend door de Unie 
gefinancierde activiteiten betreft, moeten 
deze voorwaarden zorgen voor een 
controleniveau, vergelijkbaar met dat wat 
vereist zou worden als het Europees 
Ruimteagentschap een agentschap van de 
Unie zou zijn. 

(24) Conform artikel 290 van het VWEU
moet aan de Commissie de bevoegdheid 
worden overgedragen om namens de Unie
een meerjarige delegatieovereenkomst met 
het Europees Ruimteagentschap te sluiten 
die betrekking heeft op de technische en 
planningsaspecten van de programma's. 
Om de Commissie in staat te stellen haar 
auditfunctie volledig uit te oefenen, moet 
de delegatieovereenkomst de algemene 
voorwaarden voor het beheer van de aan 
het Europees Ruimteagentschap 
toevertrouwde middelen omvatten. Waar 
het de uitsluitend door de Unie 
gefinancierde activiteiten betreft, moeten 
deze voorwaarden zorgen voor een 
controleniveau, vergelijkbaar met dat wat 
vereist zou worden als het Europees 
Ruimteagentschap een agentschap van de 
Unie zou zijn. 

Amendement 10
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Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Voor het inzetten van de aan de 
programma's toegewezen middelen van de 
Unie, die een maximumbedrag vormen dat 
de Commissie niet mag overschrijden, is 
het van essentieel belang efficiënte 
procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten toe te passen en met 
name zodanig te onderhandelen over de 
contractvoorwaarden dat een optimaal 
gebruik van hulpmiddelen, een behoorlijke 
taakvervulling, een harmonieuze 
voortzetting van de programma's, een goed 
risicobeheer en een goede naleving van het 
voorstelde tijdschema worden 
gewaarborgd. De aanbestedende dienst 
moet ernaar streven aan deze vereisten te 
voldoen.

(27) Voor het inzetten van de aan de 
programma's toegewezen middelen van de 
Unie, met een maximumbedrag dat de 
Commissie niet mag overschrijden
overeenkomstig artikel 14 van de 
voorgestelde MFK-verordening, is het van 
essentieel belang efficiënte procedures 
voor het plaatsen van overheidsopdrachten 
toe te passen en met name zodanig te 
onderhandelen over de 
contractvoorwaarden dat een optimaal 
gebruik van hulpmiddelen, een behoorlijke 
taakvervulling, een harmonieuze 
voortzetting van de programma's, een goed 
risicobeheer en een goede naleving van het 
voorstelde tijdschema worden 
gewaarborgd. De aanbestedende dienst 
moet ernaar streven aan deze vereisten te 
voldoen.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Door de Commissie moeten evaluaties 
worden uitgevoerd ter beoordeling van de 
doeltreffendheid en doelmatigheid van de 
voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de programma's 
genomen maatregelen.

(36) De Commissie moet op vastgelegde 
indicatoren gebaseerde evaluaties 
uitvoeren ter beoordeling van de 
doeltreffendheid en doelmatigheid van de 
voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de programma's 
genomen maatregelen.

Motivering

Om de voortgang van het programma afdoende te kunnen beoordelen, moeten er gepaste 
indicatoren worden vastgesteld.
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om te bepalen in welke mate de specifieke 
doelstellingen van het Galileo-programma 
bereikt zijn, worden onder meer de 
volgende indicatoren en streefcijfers
gebruikt:
a) cumulatief aantal operationele 
satellieten: 18 satellieten tegen 2015, 30 
tegen 2019;
b) ingezette versie van de 
grondinfrastructuur: versie 2 tegen 2015;
c) aantal uitgevoerde diensten: drie 
diensten tegen 2015, vijf diensten tegen 
2020.

Motivering

Om de voortgang van het programma afdoende te kunnen beoordelen, moeten er gepaste 
indicatoren en streefcijfers worden vastgesteld. De voorgestelde indicatoren zijn die die de 
Commissie heeft opgenomen in haar wetgevend financieel memorandum.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om te bepalen in welke mate de specifieke 
doelstellingen van het Egnos-programma 
bereikt zijn, worden onder meer de 
volgende indicator en het volgende 
streefcijfer gebruikt:
- aantal aan de certificeringsautoriteiten 
voorgelegde wijzigingen van de diensten: 
3 in 2014-2020.
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Motivering

Om de voortgang van het programma afdoende te kunnen beoordelen, moeten er gepaste 
indicatoren en streefcijfers worden vastgesteld. De voorgestelde indicatoren zijn die die de 
Commissie heeft opgenomen in haar wetgevend financieel memorandum.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitgaven mogen niet meer bedragen 
dan 1% van de totale EU-kredieten die 
aan de programma's zijn toegekend.

Motivering

70 miljoen euro moet volstaan voor de uitvoering van deze taken.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Teneinde de kosten van de programma's 
en van de diverse fasen van de 
programma's duidelijk te kunnen 
vaststellen, brengt de Commissie, 
overeenkomstig het beginsel van 
transparant beheer, het in artikel 35, lid 1, 
bedoelde comité jaarlijks op de hoogte van 
de toewijzing van de middelen van de Unie 
aan elk van de in de leden 1 en 2 genoemde 
activiteiten.

3. Teneinde de kosten van de programma's 
en van de diverse fasen van de 
programma's duidelijk te kunnen 
vaststellen, brengt de Commissie, 
overeenkomstig het beginsel van 
transparant beheer, de begrotingsautoriteit 
en het in artikel 35, lid 1, bedoelde comité 
jaarlijks op de hoogte van de toewijzing 
van de middelen van de Unie aan elk van 
de in de leden 1 en 2 genoemde 
activiteiten.
(Dit amendement is van toepassing in de 
volledige tekst in: artikel 8 - lid 2, artikel 
16 - lid 4, motivering blijft dezelfde.)

Motivering

De Commissie wordt bijgestaan door een Comité voor de Europese GNSS-programma's. Een 
degelijk publiek beheer vereist een eenvormig beheer van de programma's, snellere 
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besluitvorming, gelijke toegang tot informatie en transparantie. Het Comité voor de Europese 
GNSS-programma's werd opgericht bij artikel 19 van Verordening (EG) nr. 683/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende de voortzetting van de uitvoering 
van de Europese programma's voor navigatie per satelliet (Egnos en Galileo).

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De kredieten worden besteed conform de 
bepalingen van deze verordening en van 
Verordening (EG, Euratom ) 
nr. 1605/2002.

2. De kredieten worden besteed conform de 
bepalingen van deze verordening en van 
Verordening (EU) nr. XXX/2012 [nieuw 
Financieel Reglement].

Motivering

Aanpassing aan het nieuwe Financieel Reglement.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In contracten die met bedrijven uit de 
privésector worden gesloten, kan worden 
voorzien in een mechanisme voor het delen 
van deze ontvangsten.

2. Een eventueel mechanisme voor het 
delen van de ontvangsten wordt ingevoerd 
in overeenstemming met 
artikel 294 VWEU. In contracten die met 
bedrijven uit de privésector worden 
gesloten, kan worden voorzien in een 
dergelijk mechanisme voor het delen van 
ontvangsten.
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie sluit een meerjarige 
delegatieovereenkomst met het Europees 
Ruimteagentschap op basis van een door 
de Commissie overeenkomstig artikel 54, 
lid 2, van Verordening (EG, Euratom ) 
nr. 1605/2002 vastgesteld delegatiebesluit. 
Deze overeenkomst heeft betrekking op de 
gedelegeerde taken en begrotingsuitvoering 
in het kader van de uitvoering van de 
programma's, en met name de voltooiing 
van de door het Galileo-programma 
ingestelde infrastructuur.

1. De Commissie sluit middels een 
gedelegeerde handeling een meerjarige 
delegatieovereenkomst met het Europees 
Ruimteagentschap op basis van een door 
de Commissie overeenkomstig artikel XX
van Verordening (EU) nr. XXX/2012 
[nieuw Financieel Reglement] vastgesteld 
delegatiebesluit. Deze overeenkomst heeft 
betrekking op de gedelegeerde taken en 
begrotingsuitvoering in het kader van de 
uitvoering van de programma's, en met 
name de voltooiing van de door het 
Galileo-programma ingestelde 
infrastructuur.

Motivering

De overeenkomst met het Europees Ruimteagentschap is een cruciale factor voor de 
geslaagde voltooiing van de programma's. De bepalingen en voorwaarden van deze 
overeenkomst zouden kunnen worden vastgelegd in de wetgevingshandeling, maar om een 
teveel aan wetgeving te vermijden, is het aangewezen deze bevoegdheid over te dragen aan de 
Commissie.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het in artikel 35, lid 1, bedoelde comité 
wordt geraadpleegd over het in lid 1 van 
dit artikel bedoelde delegatiebesluit, 
overeenkomstig de raadgevingsprocedure 
als bedoeld in artikel 35, lid 2. Het comité 
wordt op de hoogte gesteld van de door de 
Commissie en het Europees 
Ruimteagentschap te sluiten meerjarige

Schrappen
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delegatieovereenkomst.

Motivering

Geen comitéprocedure voor een gedelegeerde handeling.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie ziet toe op de 
tenuitvoerlegging van deze verordening. 
Elk jaar bij de indiening van het 
voorontwerp van begroting dient zij bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over de uitvoering van de 
programma's.

De Commissie ziet toe op de 
tenuitvoerlegging van deze verordening. 
Elk jaar bij de indiening van het 
voorontwerp van begroting dient zij bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over de uitvoering van de 
programma's. Dat verslag omvat onder 
meer:
a) een beoordeling van de uitvoering van 
de programma's en van de gemaakte 
vorderingen voor wat betreft het bereiken 
van de krachtens artikel 1, leden 4 en 5, 
vastgelegde doelstellingen;
b) een geactualiseerde evaluatie van de 
risico's en het risicobeheer en een 
beoordeling van de mogelijke impact van 
deze risico's op het kostenplaatje en het 
tijdschema;
c) een samenvatting van alle informatie 
die uit hoofde van artikel 7, lid 3, artikel 
8, lid 2, artikel 9, lid 2, en artikel 16, lid 4, 
aan de begrotingsautoriteit is voorgelegd;
d) een beoordeling van de werking van de 
meerjarige delegatieovereenkomst die is 
afgesloten overeenkomstig artikel 16, 
lid 1. 
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Met als doel de uitvoering van de 
Europese GNSS-programma's 
nauwlettend te volgen, komen het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie regelmatig bijeen in het 
interinstitutioneel panel voor Galileo, 
overeenkomstig de gezamenlijke 
verklaring van het interinstitutioneel 
panel voor Galileo van 9 juli 2008. 

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Als de Commissie van mening is dat 
er onbeheersbare risico's of andere 
factoren bestaan die tot aanzienlijke 
afwijkingen wat betreft de kosten en het 
tijdschema van de programma's kunnen 
leiden, brengt zij het Europees Parlement 
en de Raad hier voldoende lang op 
voorhand van op de hoogte.

PROCEDURE

Titel Invoering en exploitatie van Europese satellietnavigatiesystemen

Document- en procedurenummers COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD)

Commissie ten principale
       Datum bekendmaking

ITRE
15.12.2011

Advies uitgebracht door
       Datum bekendmaking

BUDG
15.12.2011



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

NL

Rapporteur voor advies
       Datum benoeming

Maria Da Graça Carvalho
6.2.2012

Behandeling in de commissie 25.4.2012

Datum goedkeuring 31.5.2012

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

26
3
1

Bij de eindstemming aanwezige leden Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana 
Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, 
Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas 
Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, 
Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, 
Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, 
Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Jacek Włosowicz

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

Alexander Alvaro, Jürgen Klute, Paul Rübig, Peter Šťastný, Gianluca 
Susta


