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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

UE jest odpowiedzialna za utworzenie europejskiego globalnego systemu nawigacji 
satelitarnej (GNSS) oraz jest właścicielką systemu Galileo i europejskiego systemu 
wspomagania satelitarnego (EGNOS). Parlament Europejski i Rada wielokrotnie 
potwierdzały kwestię własności i odpowiedzialności UE za program Galileo i EGNOS. Co 
więcej, programy Galileo i EGNOS uznano za sztandarowe projekty UE, które stanowią 
integralną część strategii Europa 2020. Wobec powyższego sprawozdawczyni w pełni popiera 
wniosek Komisji w sprawie dalszego finansowania tych programów w wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2014–2020.

We wniosku dotyczącym rozporządzenia Rady ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe 
na lata 2014–2020 Komisja z myślą o tych programach uwzględniła maksymalną kwotę 7 
mld EUR w środkach na zobowiązania po cenach z 2011 r. (ok. 7,9 mld EUR po obecnych 
cenach). Podkreśliła również, że z budżetu UE nie zostaną udostępnione żadne dodatkowe 
środki. W przypadku przekroczenia planowanych kosztów konieczne byłoby dostosowanie 
programów do dostępnych środków lub wprowadzenie zmian do rozporządzenia w sprawie 
wieloletnich ram finansowych na mocy jednomyślnej decyzji Rady i za zgodą Parlamentu 
Europejskiego. Kwota ta jest więc wyraźnie wyodrębniona w budżecie UE i do omawianych 
programów nie będzie miała zastosowania zasada elastyczności w ramach działów. 

Należy pamiętać, że pod koniec 2007 r., po długich i żmudnych negocjacjach między 
Parlamentem Europejskim a Radą, wieloletnie ramy finansowe na lata 2007–2013 
zwiększono o kwotę 1,3 mld EUR (po obecnych cenach) z przeznaczeniem na program 
Galileo. Zmianę te uznano za konieczną z powodu znacznego przekroczenia budżetu 
programu, które należało częściowo zrekompensować w wyniku przeglądu wieloletnich ram 
finansowych.

Aby w przyszłości zminimalizować możliwość przekroczenia zaplanowanego budżetu, 
obecny wniosek Komisji w puli środków finansowych tych programów przewiduje kwotę 
1 005 mln EUR (po obecnych cenach) na pokrycie ewentualnego ryzyka związanego z 
uruchomieniem i eksploatacją. Sprawozdawczyni zwraca również uwagę na przekonanie 
Komisji, że faza uruchomienia i eksploatacji, w której znajduje się teraz program Galileo, z 
definicji kryje w sobie mniejsze ryzyko przekroczenia budżetu, niż miało to miejsce w fazie 
rozwojowej. Sprawozdawczyni uważa jednak, że w przypadku dodatkowych 
nieprzewidzianych zobowiązań finansowych oraz w celu potwierdzenia przynależności tych 
programów do UE ewentualne dodatkowe koszty należy pokryć z marginesu wynikającego z 
różnicy między pułapami wieloletnich ram finansowych a pułapem zasobów własnych. 

Sprawozdawczyni proponuje kilka dodatkowych zmian we wniosku Komisji, sygnalizując 
zwłaszcza potrzebę szybkiego informowania władzy budżetowej (a nie jedynie komitetu, w 
którym zasiadają przedstawiciele państw członkowskich) na kilku etapach wdrażania tego 
rozporządzenia, aby mogła ona w pełni korzystać ze swoich prerogatyw w zakresie kontroli 
budżetowej i planowania. W związku z tym szczególny nacisk kładzie się na potrzebę 
informowania Parlamentu Europejskiego i Rady przez Komisję z odpowiednim 
wyprzedzeniem, gdyby pojawiły się nieprzewidziane zagrożenia mogące spowodować istotne 
zmiany dotyczące kosztów lub harmonogramu programu. Sprawozdawczyni przedstawia 
minimalny zestaw elementów, które powinny znaleźć się w przekazywanym Parlamentowi 
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Europejskiemu i Radzie sprawozdaniu rocznym Komisji na temat realizacji programów i 
które obejmują m.in. aktualizację oceny i kontroli ryzyka, a także ocenę ewentualnego 
wpływu tego ryzyka na koszty i terminy realizacji.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Projekt rezolucji legislacyjnej
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

1a. Zwraca uwagę, że określona we 
wniosku pula środków finansowych 
stanowi dla władzy ustawodawczej jedynie 
wskazówkę i nie może zostać uznana za 
ostateczną do momentu osiągnięcia 
porozumienia w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia określającego 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-
2020.

Uzasadnienie

Dalsze prace w oparciu o konkretną strategię polityczną lub konkretne zagadnienia nie 
powinny przysłaniać całości kontekstu, jakim muszą pozostać negocjacje w sprawie 
globalnych wieloletnich ram finansowych, w których żadnego elementu nie można uznać za 
uzgodniony, dopóki nie zostanie uzgodniona całość. Po uzgodnieniu rozporządzenia w 
sprawie wieloletnich ram finansowych Parlament i Rada będą szukać porozumienia w 
sprawie poszczególnych przekazanych Parlamentowi i Radzie wniosków ustawodawczych, w 
tym również przeznaczonych na nie środków finansowych, oraz dążyć do ich ostatecznego 
przyjęcia.
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Poprawka 2

Projekt rezolucji legislacyjnej
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

1b. przypomina o swojej rezolucji z dnia 8 
czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w 
przyszłość: nowe wieloletnie ramy 
finansowe na rzecz Europy 
konkurencyjnej, zrównoważonej i 
sprzyjającej integracji społecznej”1; 
powtarza, że w następnych wieloletnich 
ramach finansowych należy przewidzieć 
wystarczające dodatkowe środki 
finansowe, aby umożliwić Unii realizację 
aktualnych priorytetów politycznych oraz 
nowych zadań przewidzianych w traktacie 
lizbońskim, jak również reakcję na 
nieprzewidziane wydarzenia; wzywa Radę 
– jeżeli nie zgadza się ona z tym 
podejściem – do jasnego wskazania 
priorytetów politycznych i projektów, 
z których można zupełnie zrezygnować, 
pomimo ich potwierdzonej europejskiej 
wartości dodanej;
_______________
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Ze względu na znaczenie tych 
programów, ich europejski wymiar i ich 
nieodłączną europejską wartość dodaną 
powinny one otrzymywać odpowiednie 
środki finansowe.  
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Fazy rozmieszczania i eksploatacji 
programu Galileo i faza eksploatacji 
programu EGNOS powinny zasadniczo 
być całkowicie finansowane przez Unię.
Zgodnie z rozporządzeniem (WE, 
Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie rozporządzenia 
finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich,
państwa członkowskie powinny mieć
jednak możliwość przeznaczenia na 
programy dodatkowych funduszy lub 
wkładu w naturze, w oparciu o właściwe 
porozumienia, w celu sfinansowania 
dodatkowych elementów, o których 
realizację wnioskują, np. w zakresie 
architektury systemów lub pewnych 
dodatkowych potrzeb związanych z 
bezpieczeństwem. Państwa trzecie i 
organizacje międzynarodowe również 
powinny mieć możliwość wniesienia 
wkładu w te programy.

(13) Fazy rozmieszczania i eksploatacji 
programu Galileo i faza eksploatacji 
programu EGNOS powinny zasadniczo 
być całkowicie finansowane przez Unię.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr XXX/2012 z 
dnia ... 2012 r. w sprawie [reguł 
finansowych mających zastosowanie do 
budżetu rocznego Unii] państwa 
członkowskie powinny jednak być w stanie 
zapewnić dodatkowe fundusze na 
programy lub wkład w naturze w oparciu o 
właściwe porozumienia w celu 
sfinansowania dodatkowych elementów
programów, o których realizację 
wnioskują, np. w zakresie architektury 
systemów lub szczególnych potrzeb 
związanych z bezpieczeństwem. Państwa 
trzecie i organizacje międzynarodowe 
również powinny mieć możliwość 
wniesienia wkładu w te programy zgodnie 
z zasadą obopólnego interesu.

Uzasadnienie

Dostosowanie do nowego rozporządzenia finansowego.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W celu zagwarantowania dalszej 
realizacji programów niezbędne jest 
stworzenie odpowiednich ram finansowych 
pozwalających Unii na kontynuację 
finansowania tych programów. Należy 
także określić kwotę wymaganą w okresie 

(14) Ze względu na długie cykle 
wdrożeniowe oraz wysokość inwestycji 
kapitałowych już przeznaczonych na te 
projekty niezbędne są dostateczne i spójne 
zobowiązania finansowe obejmujące 
okresy planowania finansowego, aby 
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od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r. w celu finansowania 
ukończenia fazy rozmieszczania Galileo 
oraz eksploatacji systemów.

zagwarantować ciągłość planowania i 
organizacyjną stabilność programów. W 
celu zagwarantowania dalszej realizacji 
programów niezbędne jest stworzenie 
odpowiednich ram finansowych 
pozwalających Unii na kontynuację 
finansowania tych programów. Należy 
także określić maksymalną kwotę 
wymaganą w okresie od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w celu 
finansowania ukończenia fazy 
rozmieszczania Galileo oraz eksploatacji 
systemów.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Należy podkreślić, że koszty 
inwestycji oraz koszty eksploatacji 
systemów szacowane na lata 2014–2020 
nie uwzględniają nieprzewidzianych 
zobowiązań finansowych, które Unia może 
być zobowiązana ponieść, w szczególności 
zobowiązań związanych z systemem 
odpowiedzialności pozaumownej 
wynikającej z publicznego charakteru 
własności systemów, w szczególności w 
odniesieniu do przypadków siły wyższej i 
katastrof. Zobowiązania te są przedmiotem 
szczegółowej analizy przeprowadzonej 
przez Komisję.

(17) Należy podkreślić, że koszty 
inwestycji oraz koszty eksploatacji 
systemów szacowane na lata 2014–2020 
nie uwzględniają nieprzewidzianych 
zobowiązań finansowych, które Unia może 
być zobowiązana ponieść, w szczególności 
zobowiązań związanych z systemem 
odpowiedzialności pozaumownej 
wynikającej z publicznego charakteru 
własności systemów, w szczególności w 
odniesieniu do przypadków siły wyższej i 
katastrof. Zobowiązania te są przedmiotem 
szczegółowej analizy przeprowadzonej 
przez Komisję. Wszelkie tego rodzaju 
nieprzewidziane zobowiązania finansowe 
należy pokrywać z marginesu 
wynikającego z różnicy między zasobami 
własnymi a pułapami wieloletnich ram 
finansowych.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Unia powinna również uzyskiwać 
dochody z systemów w celu zapewnienia 
zrekompensowania inwestycji uprzednio 
przez nią poniesionych. Ponadto we 
wszelkich umowach zawartych z 
podmiotami sektora prywatnego można 
przewidzieć mechanizm podziału 
dochodów.

(19) Unia powinna również uzyskiwać 
dochody z systemów w celu zapewnienia 
zrekompensowania inwestycji uprzednio 
przez nią poniesionych. Ponadto zgodnie z
art. 294 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) można przyjąć 
mechanizm podziału dochodów i 
wprowadzić go do wszystkich umów 
zawieranych z podmiotami sektora 
prywatnego.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W celu uniknięcia przekroczenia 
kosztów i opóźnień, które wpłynęły na 
przebieg programów prowadzonych w 
poprzednich latach konieczne jest 
zwiększenie wysiłków umożliwiających
kontrolę ryzyka mogącego spowodować 
zwiększone koszty, czego wymagają Rada 
i Parlament w konkluzjach i rezolucjach 
odpowiednio z dnia 31 marca 2011 r. i z 
dnia 8 czerwca 2011 r. i co wynika z 
komunikatu Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów z dnia 29 czerwca 
2011 r. „Budżet z perspektywy »Europy 
2020«”.

(20) W celu uniknięcia przekroczenia 
kosztów i opóźnień, które wpłynęły na 
przebieg programów prowadzonych w 
poprzednich latach, zwiększone zostaną 
wysiłki umożliwiające kontrolę ryzyka 
mogącego spowodować zwiększone 
koszty, czego wymagają Rada i Parlament 
w konkluzjach i rezolucjach odpowiednio z 
dnia 31 marca 2011 r. i z dnia 8 czerwca 
2011 r. i co wynika z komunikatu Komisji 
do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 
29 czerwca 2011 r. „Budżet z perspektywy
»Europy 2020«”. Ryzyko związane z 
uruchomieniem i eksploatacją 
oszacowano na kwotę ok. 1 005 mln EUR 
(po obecnych cenach), którą 
uwzględniono w puli środków 
finansowych przeznaczonych na te 
programy. Gdyby programy te wymagały 
dodatkowych środków finansowych, nie 
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powinno się ich udostępniać kosztem 
mniejszych udanych projektów, które są 
finansowane z budżetu UE. Wszelkie 
dodatkowe środki finansowe na potrzeby 
związane ze wspomnianym ryzykiem 
powinny pochodzić z marginesu 
wynikającego z różnicy między zasobami 
własnymi a pułapami wieloletnich ram 
finansowych.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Unia powinna zawrzeć z Europejską 
Agencją Kosmiczną wieloletnie 
porozumienie w sprawie delegowania
obejmujące aspekty techniczne i aspekty 
związane z programowaniem. W celu 
umożliwienia Komisji, reprezentującej 
Unię, pełnego wykonywania jej uprawnień 
kontrolnych porozumienie w sprawie 
delegowania powinno w szczególności
zawierać ogólne warunki zarządzania 
środkami powierzonymi Europejskiej 
Agencji Kosmicznej. W odniesieniu do 
działań finansowanych wyłącznie przez 
Unię jego warunki powinny gwarantować 
stopień kontroli porównywalny ze 
stopniem, który byłby wymagany, gdyby 
Europejska Agencja Kosmiczna była 
agencją unijną.

(24) Zgodnie z art. 290 TFUE Komisji 
należy przekazać uprawnienia do 
zawarcia z Europejską Agencją Kosmiczną
– w imieniu Unii – wieloletniego 
porozumienia w sprawie delegowania
obejmującego aspekty techniczne i aspekty 
związane z planowaniem programów. W 
celu umożliwienia Komisji pełnego 
wykonywania jej uprawnień kontrolnych 
porozumienie w sprawie delegowania 
powinno zawierać ogólne warunki 
zarządzania środkami powierzonymi 
Europejskiej Agencji Kosmicznej. W 
odniesieniu do działań finansowanych 
wyłącznie przez Unię jego warunki 
powinny gwarantować stopień kontroli 
porównywalny ze stopniem, który byłby 
wymagany, gdyby Europejska Agencja 
Kosmiczna była agencją unijną.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Do celów przydziału tych funduszy 
unijnych przeznaczonych na programy, 

(27) Do celów przydziału tych funduszy 
unijnych przeznaczonych na programy, 
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których kwota stanowi pułap, którego 
Komisja nie może przekroczyć, zasadnicze 
znaczenie ma stosowanie skutecznych 
procedur udzielania zamówień 
publicznych, w szczególności 
negocjowanie umów w sposób 
zapewniający optymalne wykorzystanie 
zasobów, zadowalające świadczenie usług, 
zapewnienie harmonijnej kontynuacji 
programów, właściwe zarządzanie 
ryzykiem i przestrzeganie 
zaproponowanego harmonogramu. 
Instytucja zamawiająca powinna zapewnić 
przestrzeganie tych wymogów.

których kwota stanowi pułap określony w 
art. 14 proponowanego rozporządzenia w 
sprawie wieloletnich ram finansowych na 
lata 2014–2020, którego Komisja nie może 
przekroczyć, zasadnicze znaczenie ma 
stosowanie skutecznych procedur 
udzielania zamówień publicznych, w 
szczególności negocjowanie umów w 
sposób zapewniający optymalne 
wykorzystanie zasobów, zadowalające 
świadczenie usług, zapewnienie 
harmonijnej kontynuacji programów, 
właściwe zarządzanie ryzykiem i 
przestrzeganie zaproponowanego 
harmonogramu. Instytucja zamawiająca 
powinna zapewnić przestrzeganie tych 
wymogów.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Komisja powinna przeprowadzać 
oceny skuteczności i efektywności 
środków podejmowanych na rzecz 
realizacji celów programów.

(36) W oparciu o uzgodnione wskaźniki
Komisja powinna przeprowadzać oceny 
skuteczności i efektywności środków 
podejmowanych na rzecz realizacji celów 
programów.

Uzasadnienie

Aby należycie oceniać postępy programu, należy ustalić odpowiednie wskaźniki.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu ustalenia stopnia realizacji 
konkretnych celów programu Galileo 
stosuje się m.in. następujące wskaźniki i 
wartości referencyjne:
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a) łączna liczba satelitów operacyjnych: 
18 satelitów do 2015 r.; 30 satelitów do 
2019 r.;
b) wersja rozmieszczonej infrastruktury 
naziemnej: wersja 2 do 2015 r.;
(c) liczba wdrożonych usług: trzy usługi 
początkowe do 2015 r.;

Uzasadnienie

Aby należycie oceniać postępy programu, należy ustalić odpowiednie wskaźniki i wartości 
referencyjne. Zaproponowane wskaźniki odpowiadają wskaźnikom zawartym przez Komisję w 
ocenie skutków finansowych regulacji.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu ustalenia stopnia realizacji 
konkretnych celów programu EGNOS 
stosuje się m.in. następujący wskaźnik i 
wartość referencyjną:
- liczba zmian w usługach 
przedstawionych instytucjom 
certyfikującym: 3 w latach 2014–2020.

Uzasadnienie

Aby należycie oceniać postępy programu, należy ustalić odpowiednie wskaźniki i wartości 
referencyjne. Zaproponowane wskaźniki odpowiadają wskaźnikom zawartym przez Komisję w 
ocenie skutków finansowych regulacji.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wydatki te nie przekraczają 1% 
całkowitych środków Unii przeznaczonych 
na te programy.
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Uzasadnienie

Kwota 70 mln EUR powinna wystarczyć na realizację tych zadań.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu przejrzystego określenia kosztów 
ponoszonych w ramach programów i ich 
poszczególnych faz Komisja, zgodnie z 
zasadą przejrzystego zarządzania, 
informuje corocznie komitet, o którym 
mowa w art. 35 ust. 1, o przeznaczaniu 
funduszy unijnych na każde z działań 
określone w ust. 1 i 2.

3. W celu przejrzystego określenia kosztów 
ponoszonych w ramach programów i ich 
poszczególnych faz Komisja, zgodnie z 
zasadą przejrzystego zarządzania, 
informuje corocznie władzę budżetową 
oraz komitet, o którym mowa w art. 35 ust. 
1, o przeznaczaniu funduszy unijnych na 
każde z działań określone w ust. 1 i 2.

(Niniejsza poprawka ma zastosowanie do 
całego tekstu w: art. 8 – ust. 2, art. 16 –
ust. 4, uzasadnienie pozostaje bez zmian).

Uzasadnienie

Komisję wspomaga komitet ds. europejskich programów GNSS. Dobre zarządzanie publiczne 
wymaga jednolitego zarządzania programami, szybszego podejmowania decyzji, równego 
dostępu do informacji i przejrzystości. Komitet ds. europejskich programów GNSS utworzony 
został zgodnie z art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008 z 
dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie dalszej realizacji europejskich programów nawigacji 
satelitarnej (EGNOS i Galileo).

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki są wydawane zgodnie z 
przepisami niniejszego rozporządzenia i 
rozporządzenia (WE, Euratom) nr
1605/2002.

2. Środki są wydawane zgodnie z 
przepisami niniejszego rozporządzenia i 
rozporządzenia (UE) nr XXX/2012 [nowe 
rozporządzenie finansowe].
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Uzasadnienie

Dostosowanie do nowego rozporządzenia finansowego.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Umowy zawierane z przedsiębiorstwami 
sektora prywatnego mogą określać
mechanizm podziału dochodów.

2. Mechanizm podziału dochodów 
przyjmuje się zgodnie z art. 294 TFUE.  
Umowy zawierane z przedsiębiorstwami 
sektora prywatnego mogą zawierać ten
mechanizm podziału dochodów.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja zawiera wieloletnie 
porozumienie w sprawie delegowania z 
Europejską Agencją Kosmiczną w oparciu 
o decyzję o delegowaniu przyjętą przez 
Komisję zgodnie z art. 54 ust. 2
rozporządzenia (WE, Euratom) nr
1605/2002. Porozumienie to obejmuje 
wykonywanie zadań i budżetu będących 
przedmiotem delegowania w ramach 
realizacji programów, w szczególności 
ukończenie infrastruktury stworzonej w 
ramach programu Galileo.

1. W drodze aktu delegowanego Komisja 
zawiera wieloletnie porozumienie w 
sprawie delegowania z Europejską Agencją 
Kosmiczną w oparciu o decyzję o 
delegowaniu przyjętą przez Komisję 
zgodnie z art. XX rozporządzenia (UE) nr
XXX/2012 [nowe rozporządzenie 
finansowe]. Porozumienie to obejmuje 
wykonywanie zadań i budżetu będących 
przedmiotem delegowania w ramach 
realizacji programów, w szczególności 
ukończenie infrastruktury stworzonej w 
ramach programu Galileo.

Uzasadnienie

Porozumienie z Europejską Agencją Kosmiczną stanowi czynnik decydujący, jeżeli chodzi o 
udaną realizację programów. Jego warunki można by określić w akcie ustawodawczym, ale 
ze względu na oszczędność w tworzeniu nowych przepisów właściwe wydaje się przekazanie 
tych uprawnień Komisji.
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do decyzji o 
delegowaniu, o której mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, przeprowadza się 
konsultacje z komitetem, o którym mowa 
w art. 35 ust. 1, zgodnie z procedurą 
konsultacji, o której mowa w art. 35 ust. 2. 
Komitet jest informowany o wieloletnim 
porozumieniu w sprawie delegowania, 
które ma zostać zawarte przez Komisję i 
Europejską Agencję Kosmiczną.

skreślony

Uzasadnienie

Procedura komitetowa niemożliwa w przypadku aktu delegowanego.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zapewnia wykonanie niniejszego 
rozporządzenia. Każdego roku, 
przedstawiając wstępny projekt budżetu, 
Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 
wykonania programów.

Komisja zapewnia wykonanie niniejszego 
rozporządzenia. Każdego roku, 
przedstawiając wstępny projekt budżetu, 
Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 
wykonania programów. Sprawozdanie to 
zawiera m.in.:
a) ocenę realizacji programów i postępów 
na drodze do osiągnięcia celów 
określonych w art. 1 ust. 4 i 5;
b) aktualizację oceny i kontroli ryzyka, a 
także ocenę ewentualnego wpływu tego 
ryzyka na koszty i terminy realizacji;
c) podsumowanie wszelkich informacji 
przekazanych władzy budżetowej na mocy 
art. 7 ust. 3, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2 i art. 
16 ust. 4;
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d) ocenę funkcjonowania wieloletniego 
porozumienia w sprawie delegowania, 
zawartego zgodnie z art. 16 ust. 1.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W celu dokładnego śledzenia realizacji 
programów europejskiego globalnego 
systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) 
Parlament Europejski, Rada i Komisja 
regularnie uczestniczą w 
międzyinstytucjonalnym panelu ds. 
Galileo, zgodnie ze wspólną deklaracją z 
dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie 
międzyinstytucjonalnego panelu ds. 
Galileo. 

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Komisja z wystarczającym 
wyprzedzeniem informuje Parlament 
Europejski i Radę, jeżeli uzna, że mogą się 
pojawić nieprzewidziane zagrożenia lub 
wystąpić inne czynniki mogące poważnie 
zakłócić realizację programu, zwłaszcza w 
odniesieniu do kosztów i harmonogramu.
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