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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Uniunii Europene îi revine responsabilitatea instituirii Sistemului global european de 
navigație prin satelit (GNSS), fiind și proprietara sistemelor Galileo și EGNOS. Proprietatea 
și responsabilitatea UE pentru programele Galileo și EGNOS au fost confirmate de mai multe 
ori de Parlamentul European și de Consiliu. Mai mult, programele Galileo și EGNOS sunt 
recunoscute ca proiecte emblematice ale Uniunii și sunt parte integrantă a Strategiei Europa 
2020. Prin urmare, raportoarea sprijină pe deplin propunerea Comisiei de continuare a 
finanțării acestor programe în viitorul cadru financiar multianual 2014-2020.

În propunerea sa pentru un regulament al Consiliului de stabilire a CFM pentru perioada 
2014-2020, Comisia prevede o sumă maximă de 7 miliarde de euro în credite de angajamente 
la prețurile din 2011 (aproximativ 7,9 miliarde de euro la prețurile curente) pentru aceste 
programe. Comisia subliniază, de asemenea, că din bugetul UE nu se vor mai pune la 
dispoziție credite suplimentare. În eventualitatea unor depășiri, va fi necesară sau adaptarea 
programelor la actualele sume disponibile, sau modificarea Regulamentului privind CFM 
printr-o decizie a Consiliului adoptată în unanimitate, cu acordul Parlamentului European. 
Această sumă este, prin urmare, stabilită în mod irevocabil în bugetul UE și în cazul acestor 
programe nu se aplică flexibilitatea între rubrici. 

Ar trebui reamintit că CFM 2007-2013 a fost revizuit pentru suma de 1,3 miliarde (prețuri 
curente) pentru programul Galileo la sfârșitul lui 2007, în urma unor negocieri îndelungate și 
dificile între Parlamentul European și Consiliu. S-a considerat că această revizuire era 
necesară pentru acoperirea parțială a depășirilor semnificative ale costurilor programului. 

Pentru a reduce la minim în viitor posibilitatea depășirii costurilor, actuala propunere a 
Comisiei include în pachetele financiare ale acestor programe 1005 milioane de euro (prețuri 
curente) pentru a acoperi potențialele riscuri legate de desfășurarea și exploatarea lor. 
Raportoarea observă, de asemenea, că Comisia este convinsă că fazele de desfășurare și 
exploatare, atinse în prezent de programul Galileo, comportă, prin definiție, un risc mai mic 
de depășire a costurilor în comparație cu faza anterioară de dezvoltare. Cu toate acestea, în 
eventualitatea apariției unor obligații financiare suplimentare neprevăzute și pentru a confirma 
identitatea europeană a programelor, raportoarea consideră că acestea ar trebui acoperite de 
marja disponibilă dintre plafoanele CFM și plafonul resurselor proprii. 

Raportoarea propune un număr de modificări suplimentare la propunerea Comisiei, mai ales 
în ceea ce privește necesitatea informării prompte a autorității bugetare (în loc să se informeze 
numai un comitet de reprezentanți ai statelor membre) cu privire la diferitele stadii de punere 
în aplicare a prezentului regulament, pentru ca aceasta să își poată exercita pe deplin 
prerogativele de control bugetar și de planificare. În acest sens, se subliniază în mod special 
că este necesar ca Comisia să informeze în timp util Parlamentul European și Consiliul în 
cazul unor riscuri incontrolabile care ar putea provoca devieri semnificative ale programelor 
în ceea ce privește costurile și termenele. Raportoarea stabilește elementele minime care ar 
trebui să facă parte din raportul anual al Comisiei adresat Parlamentului European și 
Consiliului privind implementarea programelor, inclusiv o actualizare privind evaluarea și 
controlul riscurilor și o evaluare a posibilului impact pe care îl pot avea acestea asupra 
devierilor în termeni de costuri și termene.
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AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Proiectul de rezoluție legislativă
Punctul 1a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1a. subliniază că pachetul financiar 
menționat în propunerea legislativă 
constituie doar o indicație furnizată 
autorității legislative și nu poate fi stabilit 
în mod definitiv până când nu se ajunge 
la un acord privind propunerea de 
regulament de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 
2014-2020;

Justificare

Continuarea lucrărilor la nivel de politici individuale sau de chestiuni specifice nu ar trebui 
să ducă la pierderea unei imagini de ansamblu a ceea ce trebuie să rămână o negociere 
globală privind cadrul financiar multianual, în care nimic nu poate fi considerat convenit 
până când totul nu a fost convenit. După acordul referitor la Regulamentul privind cadrul 
financiar multianual, PE și Consiliul vor conveni asupra unor propuneri legislative 
individuale, care includ pachetele financiare corespunzătoare, aflate în curs de examinare de 
către PE și Consiliu, înainte de a trece la adoptarea lor definitivă.

Amendamentul 2

Proiectul de rezoluție legislativă
Punctul 1b (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1b. reamintește Rezoluția sa din 8 iunie 
2011 intitulată „Investiția în viitor: un 
nou cadru financiar multianual pentru o 
Europă competitivă, durabilă și favorabilă 
incluziunii1; reamintește că este necesar 
să se prevadă resurse suplimentare 
suficiente în următorul CFM pentru a 
permite Uniunii să își realizeze prioritățile 
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politice existente și noile sarcini prevăzute 
în Tratatul de la Lisabona, precum și 
pentru a face față evenimentelor 
neprevăzute; solicită Consiliului, în cazul 
în care nu este de acord cu această 
abordare, să indice în mod clar la care 
dintre prioritățile sau proiectele sale 
politice ar putea renunța în totalitate, în 
pofida valorii lor adăugate europene 
dovedite;
_______________
Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Aceste programe ar trebui să 
beneficieze de o finanțare adecvată, având 
în vedere importanța acestora, 
dimensiunea lor europeană și valoarea lor 
adăugată europeană intrinsecă.  

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Etapele de desfășurare și operare a 
programului Galileo și etapa de operare a 
programului EGNOS ar trebui, în 
principiu, să fie finanțate integral de către 
Uniune. Cu toate acestea, în conformitate 
cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 din 25 iunie 2002 privind 
regulamentul financiar aplicabil 
bugetului general al Comunităților 
Europene, statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a aduce programelor 
fonduri suplimentare sau o contribuție în 
natură, pe baza unor acorduri 

(13) Etapele de desfășurare și operare a 
programului Galileo și etapa de operare a 
programului EGNOS ar trebui, în 
principiu, să fie finanțate integral de către 
Uniune. Cu toate acestea, în conformitate 
cu Regulamentul (UE) nr. XXX/2012 al 
Parlamentului European și Consiliului 
din ... 2012 privind [normele financiare 
aplicabile bugetului anual al Uniunii], 
statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a aduce programelor 
fonduri suplimentare sau o contribuție în 
natură, pe baza unor acorduri 
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corespunzătoare, în vederea finanțării 
elementelor suplimentare a căror realizare 
o solicită, vizând, de exemplu, arhitectura 
sistemelor sau nevoi specifice legate de 
securitate. Țările terțe și organizațiile 
internaționale ar trebui, de asemenea, să 
poată contribui la programe.

corespunzătoare, în vederea finanțării 
elementelor suplimentare a căror realizare 
o solicită, vizând, de exemplu, arhitectura 
sistemelor sau nevoi specifice legate de 
securitate. Țările terțe și organizațiile 
internaționale ar trebui, de asemenea, să 
poată contribui la programe în 
conformitate cu principiul interesului 
comun;

Justificare

Aliniere la noul Regulament financiar.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a garanta continuarea 
programelor, este necesar să se stabilească 
un cadru financiar corespunzător, care să 
permită Uniunii să le finanțeze în 
continuare. De asemenea, trebuie precizată 
suma necesară în cursul perioadei 1 
ianuarie 2014-31 decembrie 2020 pentru 
finanțarea finalizării fazei de desfășurare a 
programului Galileo, precum și a operării 
sistemelor.

(14) Având în vedere termenele 
îndelungate pe care le presupun aceste 
proiecte și nivelurile investițiilor de 
capital deja angajate, sunt necesare 
angajamente financiare suficiente și 
consecvente pentru perioadele de 
planificare financiară, pentru a se 
asigura continuitatea planificării și 
stabilitatea organizațională a 
programelor. Pentru a garanta continuarea 
programelor, este necesar să se stabilească 
un cadru financiar corespunzător, care să 
permită Uniunii să le finanțeze în 
continuare. De asemenea, trebuie precizată 
suma maximă necesară în cursul perioadei 
1 ianuarie 2014-31 decembrie 2020 pentru 
finanțarea finalizării fazei de desfășurare a 
programului Galileo, precum și a operării 
sistemelor.
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Ar trebui semnalat faptul că, în cadrul 
costurilor de investiții și de operare a 
sistemelor evaluate pentru perioada 2014-
2020, nu sunt luate în calcul obligațiile 
financiare neprevăzute pe care Uniunea ar 
putea fi obligată să le suporte, în special 
cele legate de regimul răspunderii 
necontractuale, având în vedere caracterul 
public al proprietății sistemelor, în special 
pentru cazurile de forță majoră sau de 
cedare a sistemelor ca urmare a unor 
catastrofe. Aceste obligații fac obiectul 
unei analize specifice din partea Comisiei.

(17) Ar trebui semnalat faptul că, în cadrul 
costurilor de investiții și de operare a 
sistemelor evaluate pentru perioada 2014-
2020, nu sunt luate în calcul obligațiile 
financiare neprevăzute pe care Uniunea ar 
putea fi obligată să le suporte, în special 
cele legate de regimul răspunderii 
necontractuale, având în vedere caracterul 
public al proprietății sistemelor, în special 
pentru cazurile de forță majoră sau de 
cedare a sistemelor ca urmare a unor 
catastrofe. Aceste obligații fac obiectul 
unei analize specifice din partea Comisiei. 
Orice astfel de obligație financiară 
neprevăzută ar trebui acoperită de marja 
dintre plafonul resurselor proprii și cel al 
CFM.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Ar trebui, de altfel, ca veniturile 
generate de sisteme să fie colectate de 
Uniune pentru a asigura compensarea 
investițiilor realizate în prealabil de 
aceasta. În plus, un mecanism de 
repartizare a veniturilor ar putea fi prevăzut 
în contractele încheiate cu întreprinderi din 
sectorul privat.

(19) Ar trebui, de altfel, ca veniturile 
generate de sisteme să fie colectate de 
Uniune pentru a asigura compensarea 
investițiilor realizate în prealabil de 
aceasta. În plus, în conformitate cu 
articolul 294 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
un mecanism de repartizare a veniturilor ar 
putea fi adoptat și prevăzut în contractele 
încheiate cu întreprinderi din sectorul 
privat.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a evita depășirile de costuri și 
întârzierile care au afectat derularea 
programelor în ultimii ani, trebuie 
intensificate eforturile care să permită 
controlul riscurilor susceptibile să 
antreneze costuri suplimentare, astfel cum 
solicită Consiliul și Parlamentul în 
concluziile și în rezoluțiile acestora din 31 
martie 2011 și, respectiv, din 8 iunie 2011, 
și astfel cum reiese din Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European și 
Consiliu, către Comitetul Economic și 
Social și către Comitetul Regiunilor din 29 
iunie 2011 intitulată „Un buget pentru 
Europa 2020”.

(20) Pentru a evita depășirile de costuri și 
întârzierile care au afectat derularea 
programelor în ultimii ani, se vor 
intensifica eforturile care să permită 
controlul riscurilor susceptibile să 
antreneze costuri suplimentare, astfel cum 
solicită Consiliul și Parlamentul în 
concluziile și în rezoluțiile acestora din 31 
martie 2011 și, respectiv, din 8 iunie 2011, 
și astfel cum reiese din Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European și 
Consiliu, către Comitetul Economic și 
Social și către Comitetul Regiunilor din 29 
iunie 2011 intitulată „Un buget pentru 
Europa 2020”. Riscurile legate de punerea 
în folosință și exploatare au fost evaluate 
la aproximativ 1 005 milioane de euro (la 
prețurile curente), sumă care a fost 
inclusă în pachetul financiar al 
programelor. În cazul în care pentru 
aceste programe vor fi necesare resurse 
financiare suplimentare, acestea nu ar 
trebui alocate în detrimentul unor 
proiecte mai mici, dar reușite, care sunt 
finanțate de la bugetul UE. Orice nevoie 
de resurse financiare suplimentare care 
decurge din aceste riscuri ar trebui 
acoperită de marja dintre plafonul 
resurselor proprii și cel al CFM.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Uniunea ar trebui să încheie cu 
Agenția Spațială Europeană un acord de 
delegare multianual care să vizeze 
aspectele tehnice și aspectele aferente 
programării. Pentru a permite Comisiei, ca 
reprezentant al Uniunii, să își exercite pe 
deplin puterea de control, acordul de 
delegare ar trebui să includă, în special, 
condițiile generale de gestionare a 
fondurilor încredințate Agenției Spațiale 
Europene. În ceea ce privește activitățile 
finanțate integral de Uniune, aceste condiții 
ar trebui să asigure un grad de control 
comparabil celui care s-ar impune în cazul 
în care Agenția Spațială Europeană ar fi o 
agenție a Uniunii. 

(24) În conformitate cu articolul 290 din
TFUE, ar trebui delegată Comisiei 
competența de a încheia, în numele 
Uniunii, un acord de delegare multianual 
care să vizeze aspectele tehnice și aspectele 
aferente programării cu Agenția Spațială 
Europeană. Pentru a permite Comisiei să 
își exercite pe deplin puterea de control, 
acordul de delegare ar trebui să includă, în 
special, condițiile generale de gestionare a 
fondurilor încredințate Agenției Spațiale 
Europene. În ceea ce privește activitățile 
finanțate integral de Uniune, aceste condiții 
ar trebui să asigure un grad de control 
comparabil celui care s-ar impune în cazul 
în care Agenția Spațială Europeană ar fi o 
agenție a Uniunii. 

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru alocarea fondurilor europene 
atribuite programelor, a căror sumă 
reprezintă un plafon pe care Comisia este 
obligată să nu îl depășească, este esențial 
să fie aplicate proceduri eficace de achiziții 
publice și, în special, să fie negociate 
contractele pentru a asigura utilizarea 
optimă a resurselor, prestații satisfăcătoare, 
continuarea armonioasă a programelor, 
buna gestionare a riscurilor și respectarea 
calendarului propus. Autoritatea 
contractantă ar trebui să depună eforturi 

(27) Pentru alocarea fondurilor europene 
atribuite programelor, a căror sumă 
reprezintă un plafon stabilit la articolul 14 
din propunerea de regulament privind 
CFM 2014-2020, pe care Comisia este 
obligată să nu îl depășească, este esențial 
să fie aplicate proceduri eficace de achiziții 
publice și, în special, să fie negociate 
contractele pentru a asigura utilizarea 
optimă a resurselor, prestații satisfăcătoare, 
continuarea armonioasă a programelor, 
buna gestionare a riscurilor și respectarea 
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pentru îndeplinirea acestor cerințe. calendarului propus.  Autoritatea 
contractantă ar trebui să depună eforturi 
pentru îndeplinirea acestor cerințe.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Comisia ar trebui să efectueze evaluări 
pentru a aprecia eficacitatea și eficiența 
măsurilor luate pentru realizarea 
obiectivelor programelor.

(36) Comisia ar trebui să efectueze evaluări 
bazate pe indicatori conveniți pentru a 
aprecia eficacitatea și eficiența măsurilor 
luate pentru realizarea obiectivelor 
programelor.

Justificare

Trebuie fixați indicatori corespunzători pentru evaluarea corectă a evoluției programelor.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se utilizează indicatorii și valorile de mai 
jos, printre altele, pentru a măsura gradul 
de realizare a obiectivelor specifice ale 
programului Galileo:
(a) numărul total de sateliți operaționali: 
18 sateliți până în 2015, 30 până în 2019;
(b) versiunea activă a infrastructurii 
terestre: versiunea 2 până în 2015;
(c) numărul de servicii implementate: trei 
servicii inițiale până în 2015, cinci servicii 
până în 2020.



AD\904069RO.doc 11/17 PE487.670v02-00

RO

Justificare

Trebuie fixați indicatori și valori corespunzătoare pentru evaluarea corectă a evoluției 
programelor. Indicatorii propuși coincid cu cei incluși de Comisie în fișa financiară 
legislativă.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 5 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se utilizează indicatorul și valoarea de 
mai jos, printre altele, pentru a măsura 
gradul de realizare a obiectivelor specifice 
ale programului EGNOS:
- numărul de modificări ale serviciilor 
prezentate autorităților de certificare: 3 în 
perioada 2014-2020.

Justificare

Trebuie fixați indicatori și valori corespunzătoare pentru evaluarea corectă a evoluției 
programelor. Indicatorii propuși coincid cu cei incluși de Comisie în fișa financiară 
legislativă.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste cheltuieli nu pot depăși 1% din 
totalul creditelor alocate de Uniune 
acestor programe.

Justificare

Suma de 70 de milioane de euro ar trebui să fie suficientă pentru realizarea acestor sarcini.
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a permite o identificare clară a 
costurilor programelor și a diferitelor etape 
ale programelor, Comisia, în conformitate 
cu principiul gestionării transparente, 
informează anual comitetul menționat la 
articolul 35 alineatul (1) cu privire la 
alocarea fondurilor comunitare pentru 
fiecare dintre activitățile menționate la 
alineatele (1) și (2).

(3) Pentru a permite o identificare clară a 
costurilor programelor și a diferitelor etape 
ale programelor, Comisia, în conformitate 
cu principiul gestionării transparente, 
informează anual autoritatea bugetară și
comitetul menționat la articolul 35 
alineatul (1) cu privire la alocarea 
fondurilor comunitare pentru fiecare dintre 
activitățile menționate la alineatele (1) și 
(2).
[Prezentul amendament se aplică în 
întregul text la: articolul 8 alineatul (2), 
articolul 16 alineatul (4), justificarea 
rămâne identică.]

Justificare

Comisia este asistată de un Comitet pentru programele GNSS europene. O guvernanță 
publică solidă necesită gestionarea uniformă a programelor, un proces decizional mai rapid, 
accesul egal la informații și transparență. Comitetul pentru programele GNSS europene a 
fost instituit în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 683/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind punerea în aplicare în 
continuare a programelor europene de radionavigație prin satelit (EGNOS și Galileo).

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Creditele sunt executate în temeiul 
dispozițiilor prezentului regulament și ale 
Regulamentului (CE, Euratom) nr. 
1605/2002.

(2) Creditele sunt executate în temeiul 
dispozițiilor prezentului regulament și ale 
Regulamentului (UE) nr. XXX/2012 [noul 
regulament financiar].

Justificare

Alinierea textului la noul Regulament financiar.
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Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un mecanism de repartizare a 
veniturilor poate fi prevăzut în contractele 
încheiate cu entități din sectorul privat.

(2) Orice mecanism de repartizare a 
veniturilor se adoptă în conformitate cu 
articolul 294 din TFUE. Acest mecanism 
de repartizare a veniturilor poate fi 
prevăzut în contractele încheiate cu entități 
din sectorul privat.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia încheie un acord de delegare 
multianual cu Agenția Spațială Europeană 
pe baza unei decizii de delegare adoptate 
de Comisie în conformitate cu articolul 54 
alineatul (2) din Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 1605/2002. Acest acord 
vizează executarea sarcinilor și a bugetului 
care face obiectul delegării în cadrul 
implementării programelor, în special 
finalizarea infrastructurii realizate în cadrul 
programului Galileo.

(1) Comisia încheie prin intermediul unui 
act delegat un acord de delegare 
multianual cu Agenția Spațială Europeană 
pe baza unei decizii de delegare adoptate 
de Comisie în conformitate cu articolul XX 
din Regulamentul (UE) nr. XXX/2012 
[noul regulament financiar]. Acest acord 
vizează executarea sarcinilor și a bugetului 
care face obiectul delegării în cadrul 
implementării programelor, în special 
finalizarea infrastructurii realizate în cadrul 
programului Galileo.

Justificare

Acordul cu Agenția Spațială Europeană reprezintă un factor esențial pentru realizarea cu 
succes a programelor. Termenii și condițiile acestui acord ar putea fi stabiliți în actul 
legislativ dar, din motive de economie legislativă, este de preferat delegarea acestei 
competențe Comisiei.
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comitetul menționat la articolul 35 
alineatul (1) este consultat cu privire la 
decizia de delegare prevăzută la alineatul 
(1) din prezentul articol, în conformitate 
cu procedura de consultare menționată la 
articolul 35 alineatul (2). Comitetul este 
informat despre acordul de delegare 
multianual care urmează a fi încheiat de 
Comisie și Agenția Spațială Europeană.

eliminat

Justificare

În cazul actelor delegate nu se aplică procedura comitetului.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia asigură punerea în aplicare a 
prezentului regulament. În fiecare an, cu 
ocazia prezentării proiectului preliminar de 
buget, Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
implementarea programelor.

Comisia asigură punerea în aplicare a 
prezentului regulament. În fiecare an, cu 
ocazia prezentării proiectului preliminar de 
buget, Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
implementarea programelor. Raportul 
include, printre altele:
(a) o evaluare a stadiului punerii în 
aplicare a programelor și a progreselor 
realizate în vederea atingerii obiectivelor 
stabilite în conformitate cu articolul 1 
alineatele (4) și (5);
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(b) o actualizare privind evaluarea și 
controlul riscurilor și o evaluare a 
posibilului impact pe care acestea îl pot 
avea asupra depășirii costurilor și a 
termenelor;
(c) o sinteză a tuturor informațiilor 
prezentate autorității bugetare în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (3), 
articolul 8 alineatul (2), articolul 9 
alineatul (2) și articolul 16 alineatul (4);
(d) o evaluare a funcționării acordului de 
delegare multianual încheiat în 
conformitate cu articolul 16 alineatul (1).

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a monitoriza îndeaproape 
punerea în aplicare a programelor 
europene GNSS, Parlamentul European, 
Consiliul și Comisia se vor întruni 
periodic în cadrul Grupului 
interinstituțional Galileo, în conformitate 
cu Declarația comună privind Grupul 
interinstituțional Galileo din 9 iulie 2008. 

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Comisia informează Parlamentul 
European și Consiliul în timp util dacă 
consideră că ar putea exista riscuri 
necontrolabile sau alți factori care ar 
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putea provoca devieri ale programelor, în 
special în termeni de costuri și termene.
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