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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska unija je pristojna za vzpostavitev evropskega globalnega satelitskega navigacijskega 
sistema (GNSS) in je lastnica sistemov Galileo in EGNOS. Lastništvo in odgovornost 
Evropske unije za programa Galileo in EGNOS sta Evropski parlament in Svet večkrat 
potrdila. Še več, oba programa sta priznana kot vodilna projekta Unije in sta sestavni del 
strategije Evropa 2020. Pripravljavka mnenja zato v celoti podpira predlog Komisije za njuno 
nadaljnje financiranje znotraj naslednjega večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–
2020.

Komisija je v predlogu uredbe Sveta o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 za 
ta programa predvidela največ 7 milijard EUR v odobritvah za prevzem obveznosti po cenah 
iz leta 2011 (približno 7,9 milijard EUR v tekočih cenah). Poudarila je tudi, da iz proračuna 
EU ne bo na voljo nobenih dodatnih odobritev. Če bodo stroški previsoki, bo treba programa 
prilagoditi dejanskemu razpoložljivemu znesku ali pa uredbo o večletnem finančnem okviru 
spremeniti s soglasno odločitvijo Sveta, ki jo bo odobril Parlament. Znesek je torej zamejen v 
proračunu EU, pri čemer v zvezi s tema programoma ne bo možnosti za prilagajanje znotraj 
razdelkov. 

Treba je opomniti, da je bil za program Galileo konec leta 2007 po dolgotrajnih in napornih 
pogajanjih med Evropskim parlamentom in Svetom večletni finančni okvir za obdobje 2007–
2013 spremenjen za 1,3 milijarde EUR (v tekočih cenah). Sprememba je bila potrebna zaradi 
velike prekoračitve stroškov programa, ki jih je bilo treba delno kriti s spremembo večletnega 
finančnega okvira. 

Da bi čim bolj zmanjšali možnosti prekoračitve stroškov v prihodnje, sedanji predlog 
Komisije vključuje finančna sredstva za oba programa v višini 1005 milijonov EUR (v 
tekočih cenah), s čimer bi krili morebitna tveganja v uvajalni in obratovalni fazi. 
Pripravljavka mnenja je tudi seznanjena s prepričanjem Komisije, da uvajalna in obratovalna 
faza, v kateri je program Galileo zdaj, že po definiciji pomeni manjše tveganje za prekoračitev 
stroškov kot predhodna razvojna faza. Kljub temu meni, da bi bilo treba v primeru dodatnih 
nepredvidenih finančnih obveznosti in za potrditev evropske identitete programov te 
prekoračitve kriti iz razpoložljive rezerve med zgornjimi mejami večletnega finančnega 
okvira in zgornjo mejo lastnih sredstev. 
Pripravljavka mnenja predlaga številne dodatne spremembe predloga Komisije, zlasti potrebo 
po sprotnem obveščanju proračunskega organa o različnih stopnjah izvajanja te uredbe 
(namesto zgolj odbora predstavnikov držav članic), da bi lahko ta v celoti izvajal proračunski 
nadzor in načrtovanje. V zvezi s tem je poseben poudarek namenjen temu, da mora Komisija 
Evropski parlament in Svet obvestiti dovolj vnaprej, če pride do neobvladljivega tveganja, ki 
bi lahko v smislu stroškov ali časovnega razporeda pomenilo veliko odstopanje od programa. 
Pripravljavka mnenja je določila minimalne elemente, ki bi morali biti sestavni del letnega 
poročila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju programov, vključno z 
najnovejšimi podatki o oceni in nadzoru tveganj ter o oceni njihovega morebitnega učinka na 
odstopanje od predvidenih stroškov in časovnega razporeda.

PREDLOGI SPREMEMB
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Odbor za proračun poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da 
v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da so finančna sredstva, 
določena v zakonodajnem predlogu, za 
zakonodajni organ le okvirna in ne 
morejo biti dokončno določena, dokler ne 
bo dosežen sporazum o predlogu uredbe, 
ki bo določila večletni finančni okvir za 
obdobje 2014–2020;

Obrazložitev

Posvetovanja sicer utegnejo zadevati posamezna področja oziroma specifična vprašanja, 
vendar morajo pogajanja ostati celovita, torej takšna, pri katerih nič ne bo dogovorjeno, 
dokler ne bo vse dogovorjeno. Po dogovoru o ureditvi večletnega finančnega okvira se bosta 
Evropski parlament in Svet dogovorila o posameznih zakonodajnih predlogih, vključno z 
njihovimi finančnimi sredstvi, preden jih bosta dokončno sprejela.

Predlog spremembe 2

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1b. opozarja na svojo resolucijo z dne 
8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: 
novi večletni finančni okvir za 
konkurenčno, trajnostno in vključujočo 
Evropo1; ponovno poudarja, da so v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
potrebna zadostna dodatna sredstva, da bo 
Unija lahko izvedla svoje sedanje politične 
prednostne naloge in nove naloge iz 
Lizbonske pogodbe ter se odzvala na 
nepredvidene dogodke; poziva Svet, naj 
jasno opredeli, katere od njegovih 
političnih prednostnih nalog ali projektov 
je mogoče povsem opustiti kljub njihovi 
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dokazani evropski dodani vrednosti, če se 
ne strinja s tem pristopom;
_______________
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Te programe bi morali zaradi 
njihovega pomena, evropske razsežnosti 
in bistvene evropske dodane vrednosti 
primerno financirati. 

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Uvajalno in obratovalno fazo 
programa Galileo ter obratovalno fazo 
programa EGNOS mora načeloma v celoti 
financirati Unija. Vendar morajo države 
članice v skladu z Uredbo (ES, Euratom) 
št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni
proračun Evropskih skupnosti, imeti 
možnost k programoma prispevati dodatna 
finančna sredstva ali v naravi na podlagi 
ustreznih sporazumov za financiranje 
dodatnih elementov programov, katerih 
izvajanje zahtevajo, na primer v zvezi s 
strukturo sistemov ali nekaterimi 
dodatnimi potrebami glede varnosti. Tudi 
tretje države in mednarodne organizacije 
morajo imeti možnost prispevati k 
programoma.

(13) Uvajalno in obratovalno fazo 
programa Galileo ter obratovalno fazo 
programa EGNOS bi morala načeloma v 
celoti financirati Unija. Vendar bi morale 
države članice v skladu z Uredbo (EU) 
št. XXX/2012 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne ... 2012 o [finančnih pravilih, 
ki se uporabljajo za letni proračun Unije], 
imeti možnost k programoma prispevati 
dodatna finančna sredstva ali v naravi na 
podlagi ustreznih sporazumov za 
financiranje dodatnih elementov 
programov, katerih izvajanje zahtevajo, na 
primer v zvezi s strukturo sistemov ali 
nekaterimi dodatnimi potrebami glede 
varnosti. Tudi tretje države in mednarodne 
organizacije bi morale imeti možnost 
prispevati k programoma v skladu z 
načelom vzajemnega interesa.
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Obrazložitev

Uskladitev z novo finančno uredbo.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Za zagotovitev nadaljevanja 
programov je treba vzpostaviti ustrezen 
finančni okvir, da bi ju Unija lahko še 
naprej financirala. Treba je določiti tudi 
znesek, ki bo v obdobju od 1. januarja 
2014 do 31. decembra 2020 potreben za 
financiranje dokončanja faze uvajanja 
sistema Galileo in obratovanja sistemov.

(14) Glede na dolg izvedbeni čas in ravni 
dosedanjih kapitalskih naložb v te 
projekte so potrebne zadostne in trajne 
finančne zaveze v celotnih obdobjih 
finančnega načrtovanja, da bi zagotovili 
neprekinjenost načrtovanja in 
organizacijsko stabilnost programov. Za 
zagotovitev nadaljevanja programov je 
treba vzpostaviti ustrezen finančni okvir, 
da bi ju Unija lahko še naprej financirala.
Treba je natančno določiti tudi najvišji
znesek, ki bo v obdobju od 1. januarja 
2014 do 31. decembra 2020 potreben za 
financiranje dokončanja faze uvajanja 
sistema Galileo in obratovanja sistemov.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Treba je opozoriti, da stroški naložb in 
obratovanja sistemov, ocenjeni za obdobje 
2014–2020, ne upoštevajo nepredvidenih 
finančnih obveznosti, ki bi jih Unija 
utegnila imeti, zlasti obveznosti, povezanih 
s sistemom zunajpogodbene odgovornosti 
zaradi javnega značaja lastništva sistemov, 
zlasti če gre za višjo silo ali katastrofalno 
okvaro. Te obveznosti so predmet posebne 

(17) Opozoriti je treba, da stroški naložb in 
obratovanja sistemov, ocenjeni za obdobje 
2014–2020, ne upoštevajo nepredvidenih 
finančnih obveznosti, ki bi jih Unija 
utegnila imeti, zlasti obveznosti, povezanih 
s sistemom zunajpogodbene odgovornosti 
zaradi javnega značaja lastništva sistemov, 
zlasti če gre za višjo silo ali katastrofalno 
okvaro. Te obveznosti so predmet posebne 
analize Komisije. Vse take nepredvidene 
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analize Komisije. finančne obveznosti bi morale biti zajete v 
rezervi med zgornjimi mejami lastnih 
sredstev in večletnega finančnega okvira.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Unija mora poleg tega prejeti 
prihodke, ki jih ustvarita sistema, za 
zagotovitev nadomestila za naložbe, ki jih 
je vložila. Poleg tega bi lahko v vsaki 
pogodbi, sklenjeni s podjetji iz zasebnega 
sektorja, določili mehanizem za delitev 
prihodkov.

(19) Unija bi morala poleg tega prejeti 
prihodke, ki jih ustvarita sistema, za 
zagotovitev nadomestila za naložbe, ki jih 
je vložila. V skladu s členom 294 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije (PDEU) bi 
lahko v vsaki pogodbi, sklenjeni s podjetji 
iz zasebnega sektorja, sprejeli in določili 
mehanizem za delitev prihodkov.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Za preprečevanje prekoračitev 
stroškov in zamud, ki so v zadnjih letih 
ovirale izvajanje programov, je treba 
povečati prizadevanja za obvladovanje 
tveganj, ki lahko povzročijo dodatne 
stroške, kot zahtevata Svet in Parlament v 
svojih sklepih in resolucijah z dne 
31. marca 2011 in 8. junija 2011 ter kot 
izhaja iz Sporočila Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z dne 29. junija 2011 z naslovom 
Proračun za strategijo Evropa 2020.

(20) Za preprečitev prekoračitev stroškov 
in zamud, ki so v zadnjih letih ovirale 
izvajanje programov, se bodo povečala
prizadevanja za obvladovanje tveganj, ki 
lahko povzročijo dodatne stroške, kot 
zahtevata Svet in Parlament v svojih 
sklepih in resolucijah z dne 31. marca 2011 
in 8. junija 2011 ter kot izhaja iz Sporočila 
Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij z dne 
29. junija 2011 z naslovom Proračun za 
strategijo Evropa 2020. Tveganja v 
uvajalni in obratovalni fazi po ocenah 
predstavljajo okoli 1005 milijonov EUR (v 
tekočih cenah) in so bila vključena v 
finančna sredstva programov. Če bodo za 
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ta programa potrebna dodatna finančna 
sredstva, jih ne bi smeli iskati na račun 
manjših uspešnih projektov, ki se 
financirajo iz proračuna EU. Vsa dodatna 
finančna sredstva, ki izhajajo iz teh 
tveganj, bi bilo treba kriti iz rezerve med 
zgornjimi mejami lastnih sredstev in 
večletnega finančnega okvira.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Unija mora z Evropsko vesoljsko 
agencijo skleniti večletni sporazum o 
prenosu pooblastil glede tehničnih vidikov 
in vidikov v zvezi s programiranjem. Da bi 
Komisija, ki zastopa Unijo, lahko v celoti 
izvajala svoja nadzorna pooblastila, mora
sporazum o prenosu pooblastil vključevati 
splošne pogoje upravljanja sredstev, 
zaupanih Evropski vesoljski agenciji. Ker 
gre za dejavnosti, ki jih financira izključno 
Unija, morajo ti pogoji zagotavljati stopnjo 
nadzora, primerljivo s stopnjo, ki bi se 
zahtevala, če bi bila Evropska vesoljska 
agencija agencija Unije.

(24) V skladu s členom 290 PDEU bi bilo 
treba Komisijo pooblastiti, da v imenu 
Unije z Evropsko vesoljsko agencijo
sklene večletni sporazum o prenosu 
pooblastil glede tehničnih vidikov in 
vidikov v zvezi s programiranjem. Da bi 
Komisija lahko v celoti izvajala svoja 
nadzorna pooblastila, bi moral sporazum o 
prenosu pooblastil vključevati splošne 
pogoje upravljanja sredstev, zaupanih 
Evropski vesoljski agenciji. Ker gre za 
dejavnosti, ki jih financira izključno Unija, 
morajo ti pogoji zagotavljati stopnjo 
nadzora, primerljivo s stopnjo, ki bi se 
zahtevala, če bi bila Evropska vesoljska 
agencija agencija Unije.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Pri dodeljevanju sredstev Unije, 
namenjenih za programa, katerih zgornje 
meje Komisija ne sme preseči, je treba 
nujno uporabiti učinkovite postopke 

(27) Pri dodeljevanju sredstev Unije, 
namenjenih za programa, katerih zgornje 
meje, določene v členu 14 predlagane 
uredbe o večletnem finančnem okviru 
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javnega naročanja in zlasti zagotoviti, da so 
pogodbe sklenjene tako, da zagotavljajo 
najboljšo možno uporabo sredstev, 
zadovoljive storitve, nemoteno delovanje 
programov, dobro obvladovanje tveganja 
in izpolnjevanje predlaganega časovnega 
načrta. Naročnik si mora prizadevati za 
izpolnitev teh zahtev.

2014–2020, Komisija ne sme preseči, je 
treba nujno uporabiti učinkovite postopke 
javnega naročanja in zlasti zagotoviti, da so 
pogodbe sklenjene tako, da zagotavljajo 
najboljšo možno uporabo sredstev, 
zadovoljive storitve, nemoteno delovanje 
programov, dobro obvladovanje tveganja 
in izpolnjevanje predlaganega časovnega 
načrta. Naročnik si mora prizadevati za 
izpolnitev teh zahtev.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Komisija bo morala opraviti 
ovrednotenja, da bi ocenila uspešnost in 
učinkovitost ukrepov, sprejetih za 
uresničitev ciljev programov.

(36) Komisija bi morala na podlagi 
dogovorjenih kazalnikov opraviti 
ovrednotenja, da bi ocenila uspešnost in 
učinkovitost ukrepov, sprejetih za 
uresničitev ciljev programov.

Obrazložitev

Za pravilno oceno napredka pri programu je treba določiti ustrezne kazalnike.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za oceno stopnje uresničitve posebnih 
ciljev programa Galileo se med drugim 
uporabijo naslednji kazalniki in koraki:
(a) skupno število operativnih satelitov: 
18 satelitov do leta 2015, 30 satelitov do 
leta 2019;
(b) različica razvite zemeljske 
infrastrukture: različica 2 do leta 2015;
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(c) število vzpostavljenih storitev: tri 
začetne storitve do leta 2015, pet storitev 
do leta 2020.

Obrazložitev

Za pravilno oceno napredka pri programu je treba določiti ustrezne kazalnike in korake. 
Predlagani so kazalniki, ki jih je Komisija vključila v oceno finančnih posledic 
zakonodajnega predloga.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 5 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za oceno stopnje uresničitve posebnih 
ciljev programa EGNOS se med drugim 
uporabijo naslednji kazalniki in koraki:
število sprememb v storitvah, predloženih 
certifikacijskim organom: 3 v letih 2014–
2020.

Obrazložitev

Za pravilno oceno napredka pri programu je treba določiti ustrezne kazalnike in korake. 
Predlagani so kazalniki, ki jih je Komisija vključila v oceno finančnih posledic 
zakonodajnega predloga.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti izdatki ne presegajo 1 % vseh odobritev 
Unije, dodeljenih programoma.

Obrazložitev

Za izvedbo teh nalog bi moralo zadostovati 70 milijonov EUR.
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija v skladu z načelom 
preglednega upravljanja enkrat letno 
obvesti odbor iz člena 35(1) o dodelitvi 
sredstev Unije za vsako dejavnost iz 
odstavkov 1 in 2, s čimer se omogoči jasna 
opredelitev stroškov programov in njihovih 
različnih faz.

3. Komisija v skladu z načelom 
preglednega upravljanja enkrat letno 
obvesti proračunski organ in odbor iz 
člena 35(1) o dodelitvi sredstev Unije za 
vsako dejavnost iz odstavkov 1 in 2, s 
čimer se omogoči jasna opredelitev 
stroškov programov in njihovih različnih 
faz.

(Sprememba velja za celotno besedilo; v 
členu 8 – odstavek 2, v členu 16 – odstavek 
4. Obrazložitev ostane nespremenjena.)

Obrazložitev

Komisiji pomaga odbor za evropske programe GNSS. Dobro javno upravljanje zahteva 
enotno vodenje programov, hitrejše sprejemanje odločitev, enak dostop do informacij in 
preglednost. Odbor za evropske programe GNSS je bil ustanovljen na podlagi 
člena 19 Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o 
nadaljevanju izvajanja evropskih satelitskih navigacijskih programov (EGNOS in Galileo).

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Proračunska sredstva se izvršujejo v 
skladu z določbami te uredbe in Uredbe 
(ES, Euratom) št. 1605/2002.

2. Proračunska sredstva se izvršujejo v 
skladu z določbami te uredbe in Uredbe 
(EU) št. XXX/2012 [nove finančne 
uredbe].

Obrazložitev

Uskladitev z novo finančno uredbo.
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Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Mehanizem delitve prihodkov se lahko 
določi v pogodbah, sklenjenih s podjetji v 
zasebnem sektorju.

2. Vsi mehanizmi delitve prihodkov se 
sprejmejo v skladu s členom 294 PDEU. 
Mehanizem delitve prihodkov se lahko 
določi v pogodbah, sklenjenih s subjekti v 
zasebnem sektorju.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija z Evropsko vesoljsko agencijo 
sklene večletni sporazum o prenosu 
pooblastil na podlagi sklepa o prenosu 
pooblastil, ki ga Komisija sprejme v skladu 
s členom 54(2) Uredbe (ES, Euratom) 
št. 1605/2002. Ta sporazum zajema 
izvajanje nalog in izvrševanje proračuna, ki 
sta predmet prenosa pooblastil v okviru 
izvajanja programov, zlasti dokončanje 
infrastrukture na podlagi programa Galileo.

1. Komisija z Evropsko vesoljsko agencijo 
z delegiranimi akti sklene večletni 
sporazum o prenosu pooblastil na podlagi 
sklepa o prenosu pooblastil, ki ga Komisija 
sprejme v skladu s členom XX Uredbe 
(EU) št. XXX/2012 [nove finančne 
uredbe]. Ta sporazum zajema izvajanje 
nalog in izvrševanje proračuna, ki sta 
predmet prenosa pooblastil v okviru 
izvajanja programov, zlasti dokončanje 
infrastrukture na podlagi programa Galileo.

Obrazložitev

Sporazum z Evropsko vesoljsko agencijo je ključni dejavnik za uspešno dokončanje 
programov. Njegove pogoje je mogoče določiti v zakonodajnem aktu, vendar je zaradi 
zakonodajne ekonomičnosti bolje, da se ta pristojnost prenese na Komisijo.
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Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Z odborom iz člena 35(1) se opravi 
posvetovanje o sklepu o prenosu 
pooblastil iz odstavka 1 tega člena v 
skladu s svetovalnim postopkom iz 
člena 35(2). Odbor se obvesti o večletnem 
sporazumu o prenosu pooblastil, ki ga 
nameravata skleniti Komisija in Evropska 
vesoljska agencija.

črtano

Obrazložitev

Pri delegiranih aktih ni postopka v odboru.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija zagotavlja izvajanje te uredbe. 
Evropskemu parlamentu in Svetu vsako 
leto predloži poročilo o izvajanju 
programov ob predložitvi predhodnega 
predloga proračuna.

Komisija zagotavlja izvajanje te uredbe. 
Evropskemu parlamentu in Svetu vsako 
leto predloži poročilo o izvajanju 
programov ob predložitvi predhodnega 
predloga proračuna. To poročilo med 
drugim vsebuje:
(a) oceno izvajanja programov in 
napredka pri doseganju ciljev, določenih v 
skladu s členom 1(4) in (5);
(b) najnovejše podatke o oceni in nadzoru 
tveganj ter o oceni njihovega morebitnega 
učinka v smislu odstopanja od 
predvidenih stroškov in časovnega 
razporeda;
(c) povzetek vseh informacij, predloženih 
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proračunskemu organu v skladu s členi 
7(3), 8(2), 9(2) in 16(4);
(d) oceno delovanja večletnega sporazuma 
o prenosu pooblastil, sklenjenega v skladu 
s členom 16(1).

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Za pozorno spremljanje izvajanja 
evropskih programov GNSS se Evropski 
parlament, Svet in Komisija redno 
sestajajo v medinstitucionalnem odboru 
za Galileo v skladu s skupno izjavo z dne 
9. julija 2008 o medinstitucionalnem 
odboru za Galileo. 

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Komisija Evropski parlament in Svet 
obvesti dovolj vnaprej, kadar meni, da gre 
za neobvladljiva tveganja ali druge 
dejavnike, ki bi lahko zlasti v smislu 
stroškov ali časovnega razporeda 
pomenila veliko odstopanje od programa.
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