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KORTFATTAD MOTIVERING

EU ansvarar för inrättandet av det europeiska bidraget till det globala systemet för 
satellitnavigering (GNSS) och äger Galileo- och Egnossystemen. Europaparlamentet och 
rådet har vid många tillfällen bekräftat EU:s ägande av och ansvar för Galileo- och 
Egnosprogrammen. Dessutom har Galileo- och Egnosprogrammen fått ställning som unionens 
flaggskeppsinitiativ och utgör en integrerad del av Europa 2020-strategin. Föredraganden 
stöder därför helhjärtat kommissionens förslag att fortsätta finansieringen av dessa program 
under nästa fleråriga budgetram för 2014–2020.

I sitt förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 har 
kommissionen infört ett högsta belopp på 7 miljarder EUR i åtagandebemyndiganden i 2011 
års priser (ca 7,9 miljarder EUR i löpande priser) för dessa program. Kommissionen 
understryker också att inga ytterligare medel från EU-budgeten kommer att anslås. Om 
kostnaderna skulle bli högre än planerat måste programmet antingen anpassas till de 
tillgängliga anslagen eller så måste förordningen om den fleråriga budgetramen ändras genom 
ett enhälligt beslut i rådet med godkännande från Europaparlamentet. Därför är detta belopp 
öronmärkt i EU-budgeten, och ingen flexibilitet inom rubrikerna kan tillämpas för dessa 
program. 

Man bör komma ihåg att den fleråriga budgetramen för 2007–2013 reviderades i slutet av 
2007 med ett belopp på 1,3 miljarder EUR (löpande priser) för Galileoprogrammet, efter 
utdragna och påfrestande förhandlingar mellan Europaparlamentet och rådet. Denna 
revidering ansågs nödvändig på grund av allvarliga kostnadsökningar i programmet, vilka var 
tvungna att täckas delvis genom en revidering av den fleråriga budgetramen. 

För att minimera riskerna för att kostnaderna överskrider tillgängliga medel i framtiden 
innehåller det föreliggande förslaget från kommissionen 1 005 miljoner EUR (löpande priser) 
i finansieringsramen för dessa program för att täcka eventuella installations- och driftsrisker. 
Föredraganden noterar också kommissionens övertygelse att installations- och driftsfasen, 
som Galileoprogrammet nu har nått, definitionsmässigt medför lägre risk för 
kostnadsökningar än vad som var fallet tidigare under utvecklingsfasen. Föredraganden anser 
att om det emellertid skulle uppstå ytterligare oförutsedda ekonomiska skyldigheter, och för 
att bekräfta programmens EU-identitet, bör dessa skyldigheter täckas av den tillgängliga 
marginalen mellan taken i den fleråriga budgetramen och de egna medlen. 

Föredraganden föreslår ett antal ytterligare modifieringar av kommissionens förslag, särskilt 
att budgetmyndigheten måste hållas löpande informerad om åtskilliga faser av denna 
förordnings genomförande (i stället för bara en kommitté med företrädare för 
medlemsstaterna) så att myndigheten helt och fullt kan utöva sin behörighet vad gäller 
budgetkontroll och budgetplanering. I detta sammanhang betonas särskilt att kommissionen i 
tillräckligt god tid måste informera Europaparlamentet och rådet om okontrollerbara risker 
som skulle kunna orsaka väsentliga avvikelser från programmet i termer av kostnad eller 
tidsplanering. Föredraganden räknar upp de element som bör ingå som minimum i den årliga 
rapporten från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av 
programmen, inklusive en uppdatering av riskbedömningen och riskkontrollen och en 
utvärdering av riskernas eventuella effekter för kostnads- och tidsavvikelser.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet påpekar att den 
finansieringsram som specificeras i 
lagförslaget bara utgör en vägledning för 
lagstiftningsmyndigheten och inte kan 
fastställas innan en överenskommelse 
nåtts om förslaget till förordning om den 
fleråriga budgetramen för 2014–2020.

Motivering

Ett fortsatt arbete med enskilda politikområden eller särskilda frågor får inte leda till att man 
förlorar överblicken över vad som måste förbli en övergripande förhandling om den fleråriga 
budgetramen, där ingenting kan anses som överenskommet förrän allt är överenskommet. 
Efter att Europaparlamentet och rådet har kommit överens om förordningen om den fleråriga 
budgetramen kommer de att enas om de enskilda lagförslag som väntar på avgöranden i 
parlamentet och rådet, inklusive deras finansiering, och gå vidare till att slutgiltigt anta dem.

Ändringsförslag 2

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1b (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet påminner om sin 
resolution av den 8 juni 2011 ”Investering 
i framtiden: en ny flerårig budgetram för 
ett konkurrenskraftigt och hållbart 
Europa för alla”1. Parlamentet upprepar 
att det krävs ytterligare medel i nästa 
fleråriga budgetram för att unionen ska 
kunna fullfölja sina nuvarande politiska 
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prioriteringar och de nya uppgifter som 
ingår i Lissabonfördraget, och dessutom 
kunna agera vid oförutsedda händelser. 
Parlamentet uppmanar rådet – om det 
inte delar denna uppfattning – att tydligt 
visa vilka av dess politiska prioriteringar 
eller projekt som kan överges helt och 
hållet, trots deras dokumenterade 
europeiska mervärde.
____________
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) På grund av sin betydelse, europeiska 
dimension och inneboende mervärde bör 
dessa program få lämplig finansiering.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Galileoprogrammets installations- och 
driftsfaser och Egnosprogrammets driftsfas 
bör i princip finansieras helt av unionen. I 
enlighet med rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002 av den 
25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget bör dock medlemsstaterna ha 
möjlighet att enligt lämpliga avtal tillföra 
kompletterande medel eller bidrag in 
natura till programmen för att finansiera 
ytterligare delar i programmen som de vill 
ha genomförda, exempelvis 
systemarkitektur eller vissa kompletterande 

(13) Galileoprogrammets installations- och 
driftsfaser och Egnosprogrammets driftsfas 
bör i princip finansieras helt av unionen. I 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr XXX/2012 av 
den ... 2012 om [finansiella bestämmelser 
för unionens årliga budget] bör dock 
medlemsstaterna ha möjlighet att enligt 
lämpliga avtal tillföra kompletterande 
medel eller bidrag in natura till 
programmen för att finansiera ytterligare 
delar i programmen som de vill ha 
genomförda, exempelvis systemarkitektur 
eller vissa kompletterande säkerhetsbehov. 
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säkerhetsbehov. Tredjeländer och 
internationella organisationer bör också 
kunna bidra till programmen.

Tredjeländer och internationella 
organisationer bör också kunna bidra till 
programmen i enlighet med principen om 
ömsesidigt intresse.

Motivering

Anpassning till den nya budgetförordningen.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att garantera programmens 
kontinuitet måste en lämplig finansiell ram 
införas så att unionen kan fortsätta att 
finansiera dem. Dessutom bör det 
erforderliga beloppet anges för perioden 
1 januari 2014–31 december 2020 för 
finansiering av färdigställandet av Galileos 
installationsfas samt av drift av systemen.

(14) Med tanke på de långa ledtiderna och 
de kapitalinvesteringar som redan har 
utlovats för dessa projekt krävs 
tillräckliga och konsekventa finansiella 
åtaganden för hela den finansiella 
planeringsperioden, så att programmens 
planerade utveckling och organisatoriska 
stabilitet kan garanteras. För att garantera 
programmens kontinuitet måste en lämplig 
finansiell ram införas så att unionen kan 
fortsätta att finansiera dem. Dessutom är 
det nödvändigt att specificera det
maximala beloppet för perioden 1 januari 
2014–31 december 2020 för finansiering 
av färdigställandet av Galileos 
installationsfas samt av drift av systemen.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Det bör framhållas att systemens 
skattade investerings- och driftskostnader 
för perioden 2014–2020 inte omfattar 

(17) Det bör framhållas att systemens 
skattade investerings- och driftskostnader 
för perioden 2014–2020 inte omfattar 
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oförutsedda ekonomiska skyldigheter som 
unionen kan behöva svara för, särskilt 
rörande utomobligatoriskt ansvar på grund 
av systemens offentliga karaktär i händelse 
av force majeure eller katastrofalt 
driftsbortfall. Dessa skyldigheter kommer 
att granskas särskilt av kommissionen.

oförutsedda ekonomiska skyldigheter som 
unionen kan behöva svara för, särskilt 
rörande utomobligatoriskt ansvar på grund 
av systemens offentliga karaktär i händelse 
av force majeure eller katastrofalt 
driftsbortfall. Dessa skyldigheter kommer 
att granskas särskilt av kommissionen. Alla 
sådana oförutsedda ekonomiska 
skyldigheter bör täckas av marginalen 
mellan de egna medlen och taken i den 
fleråriga budgetramen. 

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Systemens intäkter måste för övrigt 
tillfalla unionen, för att kompensera för de 
gjorda investeringarna. Former för 
inkomstdelning kan även anges i alla avtal 
som ingås med privata företag.

(19) Systemens intäkter måste för övrigt 
tillfalla unionen, för att kompensera för de 
gjorda investeringarna. I enlighet med 
artikel 294 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) 
kan en mekanism för inkomstdelning även
antas och anges i avtal som ingås med 
privata företag.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att undvika de fördyringar och 
förseningar som programmen drabbats av 
på senare år måste man öka satsningarna 
på att kontrollera risker som kan medföra 
merkostnader, vilket rådet begärde i sina 
slutsatser av den 31 mars 2011 och 
parlamentet begärde i sin resolution av den 
8 juni 2011, och vilket kommissionen 
anförde i sitt meddelande till 

(20) För att undvika de fördyringar och 
förseningar som programmen drabbats av 
på senare år kommer man att öka 
satsningarna på att kontrollera risker som 
kan medföra merkostnader, vilket rådet 
begärde i sina slutsatser av den 31 mars 
2011 och parlamentet begärde i sin 
resolution av den 8 juni 2011, och vilket 
kommissionen anförde i sitt meddelande 
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Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén En budget för Europa 
2020 av den 29 juni 2011.

till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén En budget för Europa 
2020 av den 29 juni 2011. Installations-
och driftsrisker har beräknats uppgå till 
ca 1 005 miljoner EUR (löpande priser) 
och har införlivats i projektets 
finansieringsram. Om det skulle behövas 
ytterligare medel till dessa program bör 
dessa medel inte satsas på bekostnad av 
små framgångsrika projekt som 
finansieras via unionens budget. All 
ytterligare finansiering som hänför sig till 
dessa risker bör täckas av marginalen 
mellan de egna medlen och taken i den 
fleråriga budgetramen. 

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Unionen bör ingå ett flerårigt 
delegeringsavtal med Europeiska 
rymdorganisationen om tekniska aspekter 
och programplanering. För att 
kommissionen i egenskap av unionens 
företrädare ska kunna utöva sina 
kontrollbefogenheter utan inskränkningar 
bör delegeringsavtalet särskilt omfatta 
allmänna villkor för förvaltning av de
medel som anförtros Europeiska 
rymdorganisationen. Då det rör sig om 
verksamhet som enbart finansieras av 
unionen bör villkoren innebära en grad av 
kontroll som är jämförbar med den som 
skulle krävas om Europeiska 
rymdorganisationen var ett unionsorgan. 

(24) I enlighet med artikel 290 i 
EUF-fördraget bör behörighet delegeras 
till kommissionen att på unionens vägnar 
ingå ett flerårigt delegeringsavtal med 
Europeiska rymdorganisationen om 
tekniska aspekter och programplanering. 
För att kommissionen ska kunna utöva sina 
kontrollbefogenheter utan inskränkningar 
bör delegeringsavtalet särskilt omfatta 
allmänna villkor för förvaltning av de 
medel som anförtros Europeiska 
rymdorganisationen. Då det rör sig om 
verksamhet som enbart finansieras av 
unionen bör villkoren innebära en grad av 
kontroll som är jämförbar med den som 
skulle krävas om Europeiska 
rymdorganisationen var ett unionsorgan. 

Ändringsförslag 10
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Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att anslå unionsmedel till 
programmen, vars belopp utgör ett tak som 
kommissionen inte får överskrida, är det 
nödvändigt att ändamålsenliga förfaranden 
för offentlig upphandling tillämpas, och 
särskilt att avtal förhandlas fram på ett sätt 
som garanterar att resurser används på 
bästa sätt, att avtalen fullgörs på ett 
tillfredsställande sätt, att programmen 
förlöper i god ordning, att riskerna hanteras 
väl och att tidplanen hålls. Den 
upphandlande myndigheten bör anstränga 
sig att uppfylla dessa krav.

(27) För att anslå unionsmedel till 
programmen, vars belopp utgör ett tak som 
anges i artikel 14 i förslaget till 
förordning om den fleråriga budgetramen 
för 2014–2020 och som kommissionen inte 
får överskrida, är det nödvändigt att 
ändamålsenliga förfaranden för offentlig 
upphandling tillämpas, och särskilt att avtal 
förhandlas fram på ett sätt som garanterar 
att resurser används på bästa sätt, att 
avtalen fullgörs på ett tillfredsställande 
sätt, att programmen förlöper i god 
ordning, att riskerna hanteras väl och att 
tidplanen hålls. Den upphandlande 
myndigheten bör anstränga sig att uppfylla 
dessa krav.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Kommissionen bör genomföra 
utvärderingar för att bedöma verkan och 
effektiviteten i de åtgärder som vidtas för 
att nå programmens mål.

(36) Kommissionen bör genomföra 
utvärderingar, baserade på överenskomna 
indikatorer, för att bedöma verkan och 
effektiviteten i de åtgärder som vidtas för 
att nå programmens mål.

Motivering

Man måste fastställa lämpliga indikatorer så att programmets utveckling kan utvärderas 
ordentligt.
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bland annat följande indikatorer och mål 
ska användas för att mäta i vilken grad 
som Galileoprogrammets specifika mål 
har uppnåtts:
a) Totala antalet satelliter i drift: 
18 satelliter senast 2015, 30 senast 2019.
b)Version av markinfrastrukturen i drift: 
version 2 senast 2015.
c) Antal tjänster som tillhandahålls: de 
tre första tjänsterna senast 2015, 
fem tjänster senast 2020.

Motivering

Man måste fastställa lämpliga indikatorer och mål så att programmets utveckling kan 
utvärderas ordentligt. De föreslagna indikatorerna är desamma som kommissionen tog med i 
finansieringsöversikten för rättsakten.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bland annat följande indikator och mål 
ska användas för att mäta i vilken grad 
som Egnosprogrammets specifika mål har 
uppnåtts:
– Antal ändringar av tjänsterna som 
lämnats till certifieringsmyndigheterna: 3 
under åren 2014-2020.
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Motivering

Man måste fastställa lämpliga indikatorer och mål så att programmets utveckling kan 
utvärderas ordentligt. De föreslagna indikatorerna är desamma som kommissionen tog med i 
finansieringsöversikten för rättsakten.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna utgift ska inte överstiga 1 procent 
av unionens totala anslag till 
programmet.

Motivering

70 miljoner EUR bör räcka för att utföra dessa uppgifter.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att göra det möjligt att tydligt 
identifiera kostnaderna för programmen 
och deras olika faser ska kommissionen i 
enlighet med principen om öppen 
förvaltning årligen informera den kommitté 
som avses i artikel 35.1 om fördelningen 
av unionsmedel till alla de verksamheter 
som anges i punkterna 1 och 2.

3. För att göra det möjligt att tydligt 
identifiera kostnaderna för programmen 
och deras olika faser ska kommissionen i 
enlighet med principen om öppen 
förvaltning årligen informera 
budgetmyndigheten och den kommitté 
som avses i artikel 35.1 om fördelningen 
av unionsmedel till alla de verksamheter 
som anges i punkterna 1 och 2.

(Denna ändring berör hela lagtexten i 
artiklarna 8.2 och 16.4, motiveringen 
ändras inte.) 

Motivering

Kommissionen ska bistås av en kommitté för de europeiska GNSS-programmen. En god 
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offentlig förvaltning förutsätter en enhetlig styrning av programmen, snabbare 
beslutsfattande och lika tillgång till information, samt transparens. Kommittén för de 
europeiska GNSS-programmen inrättades enligt artikel 19 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 683/2008 av den 9 juli 2008 om det fortsatta genomförandet av de 
europeiska satellitnavigeringsprogrammen (Egnos och Galileo).

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Budgetmedlen ska genomföras i enlighet 
med bestämmelserna i denna förordning 
och i förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002.

2. Budgetmedlen ska genomföras i enlighet 
med bestämmelserna i denna förordning 
och i förordning (EU) nr XXX/2012 [den 
nya budgetförordningen].

Motivering

Anpassning till den nya budgetförordningen.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En mekanism för inkomstdelning kan 
komma att ingå i eventuella avtal som 
ingås med företag inom den privata 
sektorn.

2. Varje mekanism för inkomstdelning ska 
antas i enlighet med artikel 294 i 
EUF-fördraget. Denna mekanism för 
inkomstdelning kan komma att ingå i 
eventuella avtal som ingås med företag 
inom den privata sektorn.
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ingå ett flerårigt 
delegeringsavtal med Europeiska 
rymdorganisationen på grundval av ett 
beslut om delegering som fattas av 
kommissionen i enlighet med artikel 54.2 i 
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002. 
Avtalet ska omfatta delegerade uppgifter 
och budgetgenomförande i samband med 
genomförandet av programmen, särskilt 
färdigställandet av den infrastruktur som 
har sitt ursprung i Galileoprogrammet.

1. Kommissionen ska genom en delegerad 
akt ingå ett flerårigt delegeringsavtal med 
Europeiska rymdorganisationen på 
grundval av ett beslut om delegering som 
fattas av kommissionen i enlighet med 
artikel XX i förordning (EU) nr XXX/2012 
[den nya budgetförordningen]. Avtalet ska 
omfatta delegerade uppgifter och 
budgetgenomförande i samband med 
genomförandet av programmen, särskilt 
färdigställandet av den infrastruktur som 
har sitt ursprung i Galileoprogrammet.

Motivering

Avtalet med Europeiska rymdorganisationen är en avgörande faktor för att programmet ska 
kunna slutföras med framgång. Dess bestämmelser och villkor kan ingå i rättsakten, men med 
tanke på lagstiftningens effektivitet är det lämpligt att delegera denna behörighet till 
kommissionen.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den kommitté som avses i artikel 35.1 
ska höras i samband med sådana beslut 
om delegering som avses i punkt 1 i denna 
artikel i enlighet med samrådsförfarandet 
i artikel 35.2. Kommittén ska underrättas 
om det fleråriga delegeringsavtal som 
kommissionen och Europeiska 
rymdorganisationen ska ingå.

utgår
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Motivering

Inget kommittéförfarande för en delegerad akt.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ansvara för 
genomförandet av denna förordning. 
Kommissionen ska varje år, i samband med 
presentationen av det preliminära 
budgetförslaget, lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av programmen.

Kommissionen ska ansvara för 
genomförandet av denna förordning. 
Kommissionen ska varje år, i samband med 
presentationen av det preliminära 
budgetförslaget, lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av programmen. Denna 
rapport ska bland annat innehålla 
följande:
a) En utvärdering av programmets 
genomförande och uppfyllandet av de mål 
som fastställts i enlighet med artikel 1.4 
och 1.5. 
b) En uppdatering av riskbedömning och 
riskkontroll och en utvärdering av 
riskernas eventuella effekter i termer av 
kostnads- och tidsavvikelser.
c) En sammanfattning av all information 
som lämnats till budgetmyndigheten i 
enlighet med artiklarna 7.3, 8.2, 9.2 och 
16.4.
d) En utvärdering av hur det fleråriga 
delegeringsavtal som ingåtts i enlighet 
med artikel 16.1 fungerar.
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För att noggrant följa genomförandet 
av de europeiska 
satellitnavigeringssystemen bör 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen sammanträda regelbundet 
i den interinstitutionella panelen för 
Galileo i enlighet med det gemensamma 
uttalandet av den 9 juli 2008 om den 
interinstitutionella panelen för Galileo. 

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Kommissionen ska i tillräckligt god tid 
informera Europaparlamentet och rådet 
om den anser att det kan finnas 
okontrollerbara risker eller andra 
faktorer som skulle kunna orsaka 
väsentliga avvikelser från programmet, 
särskilt i termer av kostnad och 
tidsplanering.
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