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Pozměňovací návrh 93
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Vesmírná infrastruktura a služby 
vytvořené Unií by měly zůstat civilními 
systémy pod civilní kontrolou. Komise by 
měla zajistit transparentnost, pokud jde 
o financování a jakoukoli spolupráci mezi 
vojenskými a civilními strategiemi pro 
využití kosmického prostoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k stále většímu využívání 
družicové navigace v řadě oblastí činnosti 
by přerušení dodávky služeb mohlo 
moderní společnosti způsobit značné 
škody. Systémy družicové navigace jsou 
navíc z důvodu svého strategického 
rozsahu citlivou infrastrukturou, která by 
mohla být předmětem zneužití. Uvedené 
aspekty mohou mít vliv na bezpečnost 
Unie a jejích členských států. Při 
navrhování, zřizování a provozování 
infrastruktur vycházejících z programů 
Galileo a EGNOS je proto nutné 
zohledňovat požadavky na bezpečnost.

(8) Vzhledem k stále většímu využívání 
družicové navigace v řadě oblastí činnosti 
by přerušení dodávky služeb mohlo 
moderní společnosti způsobit značné 
škody. Systémy družicové navigace jsou 
navíc z důvodu svého strategického 
rozsahu citlivou infrastrukturou, která by 
mohla být předmětem zneužití. Uvedené 
aspekty mohou mít vliv na bezpečnost 
Unie a jejích členských států. Při 
navrhování, zřizování a provozování 
infrastruktur vycházejících z programů 
Galileo a EGNOS je proto nutné 
zohledňovat nejpřísnější požadavky na 
bezpečnost.

Or. lv



PE492.596v01-00 4/56 AM\906180CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 95
Vladimír Remek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Program EGNOS je ve fázi využívání 
od chvíle, kdy byla v roce 2009 jeho 
otevřená služba prohlášena za funkční 
a kdy v březnu 2011 byla za funkční 
prohlášena jeho služba pro zajištění 
bezpečnosti života.

(10) Program EGNOS je ve fázi využívání 
od chvíle, kdy byla v roce 2009 jeho 
otevřená služba prohlášena za funkční 
a kdy v březnu 2011 byla za funkční 
prohlášena jeho služba pro zajištění 
bezpečnosti života. Zcela jednoznačnou 
prioritou by mělo být zajištění úplného 
pokrytí území členských států. Jako další 
krok by bylo vhodné toto pokrytí rozšířit.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Fiona Hall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Zaváděcí fáze a fáze využití programu 
Galileo a fáze využití programu EGNOS 
by v zásadě měly být zcela financovány 
Unií. Nicméně v souladu s nařízením Rady 
(ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. 
června 2002, kterým se stanoví finanční 
nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství, by členské státy měly mít 
možnost poskytnout do programů 
dodatečné prostředky nebo věcné 
příspěvky na základě příslušných dohod, 
a financovat tak další prvky programů, 
jejichž realizaci požadují, např. 
architekturu systémů nebo některé další 
potřeby v souvislosti s bezpečností. Do 
programů by rovněž měly mít možnost 

(13) Zaváděcí fáze a fáze využití programu 
Galileo a fáze využití programu EGNOS 
by v zásadě měly být zcela financovány 
Unií. Nicméně v souladu s nařízením Rady 
(ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. 
června 2002, kterým se stanoví finanční 
nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství, by členské státy měly mít 
možnost poskytnout do programů 
dodatečné prostředky nebo věcné 
příspěvky na základě příslušných dohod, 
a financovat tak další prvky programů 
související s jejich konkrétními cíli. Do 
programů by rovněž měly mít možnost 
přispívat třetí země a mezinárodní 
organizace.
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přispívat třetí země a mezinárodní 
organizace.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Zaváděcí fáze a fáze využití programu 
Galileo a fáze využití programu EGNOS 
by v zásadě měly být zcela financovány 
Unií. Nicméně v souladu s nařízením Rady 
(ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. 
června 2002, kterým se stanoví finanční 
nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství, by členské státy měly mít 
možnost poskytnout do programů 
dodatečné prostředky nebo věcné 
příspěvky na základě příslušných dohod, 
a financovat tak další prvky programů, 
jejichž realizaci požadují, např. 
architekturu systémů nebo některé další 
potřeby v souvislosti s bezpečností. Do 
programů by rovněž měly mít možnost 
přispívat třetí země a mezinárodní 
organizace.

(13) Zaváděcí fáze a fáze využití programu 
Galileo a fáze využití programu EGNOS 
by v zásadě měly být zcela financovány 
Unií. Nicméně v souladu s nařízením Rady 
(ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. 
června 2002, kterým se stanoví finanční 
nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství, by členské státy měly mít 
možnost poskytnout do programů 
dodatečné prostředky nebo věcné 
příspěvky na základě příslušných dohod, 
a financovat tak další prvky programů 
související s jejich konkrétními cíli. Do 
programů by rovněž měly mít možnost 
přispívat třetí země a mezinárodní 
organizace.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby bylo zaručeno pokračování 
programů, je nezbytné zřídit vhodný 

(14) Vzhledem k dlouhým dodacím 
lhůtám a výši kapitálových investic, které 
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finanční rámec, aby Unie mohla nadále 
tyto programy financovat. Rovněž by se 
měla pro období od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020 určit částka požadovaná 
na financování dokončení zaváděcí fáze 
programu Galileo a provoz systémů.

již byly na tyto projekty poskytnuty, jsou 
na období finančního plánování zapotřebí 
dostatečné a konzistentní finanční 
závazky, aby byla zajištěna kontinuita 
plánování a organizační stabilita 
programů. Aby bylo zaručeno pokračování 
programů, je nezbytné zřídit vhodný 
finanční rámec, aby Unie mohla nadále 
tyto programy financovat. Rovněž by se 
měla pro období od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020 určit přesná maximální
částka požadovaná na financování 
dokončení zaváděcí fáze programu Galileo 
a provoz systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Je třeba stanovit, na jaké činnosti 
budou rozpočtové prostředky Unie 
přidělené na programy pro období 2014–
2020 podle tohoto nařízení přiděleny. Tyto 
prostředky by měly být poskytnuty 
především na činnosti spojené se zaváděcí 
fází programu Galileo včetně řízení této 
fáze a dohledu nad ní a s provozem 
systému vytvořeného v rámci programu 
Galileo včetně předběžných a přípravných 
úkonů vztahujících se k této fázi 
a s provozem systému EGNOS. Rovněž by 
měly být poskytnuty na financování 
některých jiných činností nezbytných pro 
řízení a realizaci cílů programů.

(16) Je třeba stanovit, na jaké činnosti 
budou rozpočtové prostředky Unie 
přidělené na programy pro období 2014–
2020 podle tohoto nařízení přiděleny. Tyto 
prostředky by měly být poskytnuty 
především na činnosti spojené se zaváděcí 
fází programu Galileo včetně řízení této 
fáze a dohledu nad ní a s provozem 
systému vytvořeného v rámci programu 
Galileo včetně předběžných a přípravných 
úkonů vztahujících se k této fázi 
a s provozem systému EGNOS. Rovněž by 
měly být poskytnuty na financování 
některých jiných činností nezbytných pro 
řízení a realizaci cílů programů. Komise by 
měla Evropskému parlamentu a Radě 
transparentním způsobem podávat zprávy 
o roční částce přidělované na každou 
činnost.
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Pozměňovací návrh 100
Vladimír Remek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Rovněž je třeba upozornit, že 
rozpočtové zdroje stanovené tímto 
nařízením nezahrnují práce financované 
z prostředků přidělených na program 
Horizont 2020, rámcový program pro 
výzkum a inovace, např. práce spojené 
s rozvojem aplikací odvozených od těchto 
systémů. Tyto práce umožní optimalizovat 
využití služeb poskytovaných v rámci 
programů, zajistit návratnost investic ze 
strany Unie v oblasti sociálních 
a ekonomických výhod a posílit know-how 
podniků Unie v oblasti družicové navigace.

(18) Rovněž je třeba upozornit, že 
rozpočtové zdroje stanovené tímto 
nařízením nezahrnují práce financované 
z prostředků přidělených na program 
Horizont 2020, rámcový program pro 
výzkum a inovace, např. práce spojené 
s rozvojem aplikací odvozených od těchto 
systémů. Tyto práce umožní optimalizovat 
využití služeb poskytovaných v rámci 
programů, zajistit návratnost investic ze 
strany Unie v oblasti sociálních 
a ekonomických výhod a posílit know-how 
podniků Unie v oblasti družicové navigace. 
Na tyto programy by tudíž měly být 
v rámci programu Horizont 2020 
vyčleněny náležité finanční prostředky pro 
činnosti týkající se evropského GNSS, 
přičemž tyto prostředky by měly jít 
zejména do rozvoje aplikací odvozených 
z těchto programů, a to v zájmu 
maximalizace sociálních a hospodářských 
přínosů programů, a do výzkumu v oblasti 
vývoje nových technologií (např. 
atomových hodin), které budou využity při 
doplňování evropského GNSS (např. 
programu Galileo druhé generace), 
s cílem zajistit, aby programy evropského 
GNSS nabízely trvalou přidanou hodnotu 
ve srovnání s podobnými programy ve 
světě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 101
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Rovněž je třeba upozornit, že 
rozpočtové zdroje stanovené tímto 
nařízením nezahrnují práce financované 
z prostředků přidělených na program 
Horizont 2020, rámcový program pro 
výzkum a inovace, např. práce spojené 
s rozvojem aplikací odvozených od těchto 
systémů. Tyto práce umožní optimalizovat 
využití služeb poskytovaných v rámci 
programů, zajistit návratnost investic ze 
strany Unie v oblasti sociálních 
a ekonomických výhod a posílit know-how 
podniků Unie v oblasti družicové navigace.

(18) Rovněž je třeba upozornit, že 
rozpočtové zdroje stanovené tímto 
nařízením nezahrnují práce financované 
z prostředků přidělených na program 
Horizont 2020, rámcový program pro 
výzkum a inovace, např. práce spojené 
s rozvojem aplikací odvozených od těchto 
systémů. Tyto práce umožní optimalizovat 
využití služeb poskytovaných v rámci 
programů, zajistit rozvoj navazujících 
vesmírných služeb s přínosem pro občany, 
návratnost investic ze strany Unie v oblasti 
sociálních a ekonomických výhod a posílit 
know-how podniků Unie v oblasti 
družicové navigace.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Příjmy ze systémů by nicméně měla 
vybírat Unie, aby bylo zajištěno uhrazení 
předchozích investic. Ve smlouvách 
uzavřených se soukromými podniky by 
však mělo být možné stanovit 
mechanismus rozdělení těchto příjmů.

(19) Příjmy ze systémů by nicméně měla 
vybírat Unie, aby bylo zajištěno uhrazení 
předchozích investic. V této souvislosti by 
členským státům mělo být účtováno 
veškeré využívání veřejné regulované 
služby (tzv. Public Regulated Service nebo 
PRS) pro účely obrany. Ve smlouvách 
uzavřených se soukromými podniky by 
však mělo být možné stanovit 
mechanismus rozdělení těchto příjmů, 
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pokud se tyto podniky finančně podílely 
na investicích, přičemž tento 
mechanismus by měl být založen na 
zásadě, že ztráty a zisky by měly být 
přiměřené investicím veřejných 
a soukromých zúčastněných subjektů.

Or. en

Odůvodnění

Podle průzkumu provedeného Evropskou komisí budou odvětvími využívajícími největší objem 
přijímačů PRS obrana a vnitřní bezpečnost a s výjimkou Spojeného království a Německa 
plánují všechny členské státy používání PRS v rámci své národní obrany. Jelikož obrana není 
v pravomoci Evropské unie, mělo by být využívání programu Galileo pro účely obrany 
členských států zpoplatněno, a to ve prospěch Unie s cílem kompenzovat vynaložené investice.

Pozměňovací návrh 103
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Ve snaze zabránit nárůstu nákladů 
a zpožděním, které se u programů 
v předchozích letech objevila, je nezbytné
usilovat o lepší kontrolu rizik, která by 
mohla způsobit navýšení nákladů, jak 
požaduje Rada ve svých závěrech ze dne 
31. března 2011 a Parlament ve svém 
usnesení ze dne 8. června 2011 a jak 
vyplývá ze sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů nazvaného Rozpočet –
Evropa 2020.

(20) Ve snaze zabránit nárůstu nákladů 
a zpožděním, které se u programů 
v předchozích letech objevila, se bude
usilovat o lepší kontrolu rizik, která by 
mohla způsobit navýšení nákladů, jak 
požaduje Rada ve svých závěrech ze dne 
31. března 2011 a Parlament ve svém 
usnesení ze dne 8. června 2011 a jak 
vyplývá ze sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů nazvaného Rozpočet –
Evropa 2020. Dosavadní rizika při 
zavádění a využívání programů byla 
odhadnuta na přibližně 1,005 mld EUR 
(v běžných cenách) a byla zahrnuta do 
jejich finančního krytí. Bude-li potřeba 
pro tyto programy získat další finanční 
prostředky, nemělo by to být na úkor 
menších úspěšných projektů 
financovaných ze souhrnného rozpočtu 
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Evropské unie. Veškeré další finanční 
prostředky spojené s těmito riziky by měly 
být hrazeny z rozdílu mezi vlastními 
prostředky a horními hranicemi 
víceletého finančního rámce.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Agentura pro evropský GNSS byla 
zřízena nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 912/2010 ze dne 22. září 
2010 o zřízení Agentury pro evropský 
GNSS, kterým se ruší nařízení Rady (ES) 
č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro 
evropské družicové navigační programy 
a mění nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 683/2008, za účelem 
dosažení cílů programů Galileo a EGNOS 
a provádění některých úkolů spojených 
s průběhem programů. Jedná se o agenturu 
Unie, jež má jako subjekt ve smyslu článku 
185 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 
povinnosti stanovené pro agentury Unie. 
Měly by jí být přiděleny úkoly související 
s bezpečností programů, jejím případným 
jmenováním příslušným orgánem PRS 
a jejím přínosem k uvedení systémů na 
trh. Rovněž je třeba, aby vykonávala 
úkoly, které jí Komise může svěřit 
prostřednictvím jedné či více pověřovacích 
smluv pro různé zvláštní úkoly související 
s programy, které zahrnují úkoly 
související s fázemi provozu systémů 
a podporou aplikací a služeb na trhu 
družicové navigace. Aby Komise jakožto 
zástupce Unie mohla plně vykonávat své 
právo auditu, měly by tyto pověřovací 
smlouvy zahrnovat obecné podmínky pro 

(23) Agentura pro evropský GNSS byla 
zřízena nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 912/2010 ze dne 22. září 
2010 o zřízení Agentury pro evropský 
GNSS, kterým se ruší nařízení Rady (ES) 
č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro 
evropské družicové navigační programy 
a mění nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 683/2008, za účelem 
dosažení cílů programů Galileo a EGNOS 
a provádění některých úkolů spojených 
s průběhem programů. Jedná se o agenturu 
Unie, jež má jako subjekt ve smyslu článku 
185 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 
povinnosti stanovené pro agentury Unie. 
Měly by jí být přiděleny úkoly související 
s bezpečností programů, jejím případným 
jmenováním příslušným orgánem PRS 
a její propagací a prodejem poskytovaných 
služeb. Měla by rovněž navázat úzké 
kontakty s uživateli a potenciálními 
uživateli služeb poskytovaných v rámci 
programů a shromažďovat informace 
o jejich požadavcích a o vývoji na trhu 
družicové navigace. Kromě toho by měla 
poukazovat na oblasti, kde by se předpisy 
měly upravit nebo kde by bylo vhodné je 
zavést, aby se využilo přínosů GNSS, 
a měla by vykonávat úkoly zaměřené na 
maximalizaci socio-ekonomických výhod 
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správu finančních prostředků svěřených 
Agentuře pro evropský GNSS.

programů, včetně vytvoření plánu pro 
přijímání podle oblasti působnosti. Kromě 
toho je rovněž třeba, aby vykonávala 
úkoly, které jí Komise může svěřit 
prostřednictvím jedné či více pověřovacích 
smluv pro různé zvláštní úkoly související 
s programy, které zahrnují úkoly 
související s fázemi provozu systémů 
a podporou aplikací a služeb na trhu 
družicové navigace. Aby Komise jakožto 
zástupce Unie mohla plně vykonávat své 
právo auditu, měly by tyto pověřovací 
smlouvy zahrnovat obecné podmínky pro 
správu finančních prostředků svěřených 
Agentuře pro evropský GNSS.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Vladimír Remek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Agentura pro evropský GNSS byla 
zřízena nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 912/2010 ze dne 22. září 
2010 o zřízení Agentury pro evropský 
GNSS, kterým se ruší nařízení Rady (ES) 
č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro 
evropské družicové navigační programy 
a mění nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 683/2008, za účelem 
dosažení cílů programů Galileo a EGNOS 
a provádění některých úkolů spojených 
s průběhem programů. Jedná se o agenturu 
Unie, jež má jako subjekt ve smyslu článku 
185 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 
povinnosti stanovené pro agentury Unie. 
Měly by jí být přiděleny úkoly související 
s bezpečností programů, jejím případným 
jmenováním příslušným orgánem PRS 
a jejím přínosem k uvedení systémů na trh. 
Rovněž je třeba, aby vykonávala úkoly, 

(23) Agentura pro evropský GNSS byla 
zřízena nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 912/2010 ze dne 22. září 
2010 o zřízení Agentury pro evropský 
GNSS, kterým se ruší nařízení Rady (ES) 
č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro 
evropské družicové navigační programy 
a mění nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 683/2008, za účelem 
dosažení cílů programů Galileo a EGNOS 
a provádění některých úkolů spojených 
s průběhem programů. Jedná se o agenturu 
Unie, jež má jako subjekt ve smyslu článku 
185 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 
povinnosti stanovené pro agentury Unie. 
Měly by jí být přiděleny úkoly související 
s bezpečností programů, jejím případným 
jmenováním příslušným orgánem PRS 
a jejím přínosem k uvedení systémů na trh. 
Rovněž je třeba, aby vykonávala úkoly, 
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které jí Komise může svěřit 
prostřednictvím jedné či více pověřovacích 
smluv pro různé zvláštní úkoly související 
s programy, které zahrnují úkoly 
související s fázemi provozu systémů 
a podporou aplikací a služeb na trhu 
družicové navigace. Aby Komise jakožto 
zástupce Unie mohla plně vykonávat své 
právo auditu, měly by tyto pověřovací 
smlouvy zahrnovat obecné podmínky pro 
správu finančních prostředků svěřených 
Agentuře pro evropský GNSS.

které jí Komise může svěřit
prostřednictvím jedné či více pověřovacích 
smluv pro různé zvláštní úkoly související 
s programy, které zahrnují úkoly 
související s fázemi provozu systémů 
a podporou aplikací a služeb na trhu 
družicové navigace. Aby Komise jakožto 
zástupce Unie mohla plně vykonávat své 
právo auditu, měly by tyto pověřovací 
smlouvy zahrnovat obecné podmínky pro 
správu finančních prostředků svěřených 
Agentuře pro evropský GNSS. Mělo by být 
zavedeno přiměřené přechodné období 
s cílem zajistit úspěšné provádění nových 
pravidel veřejné správy. Kromě toho by 
měly být během přechodného období i po 
něm pro Agenturu pro evropský GNSS 
zajištěny dostatečné lidské zdroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Vladimír Remek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Unie by měla s Evropskou kosmickou 
agenturou uzavřít víceletou pověřovací 
smlouvu týkající se technických a aspektů 
a aspektů souvisejících s plánováním. Aby 
Komise jakožto zástupce Unie mohla plně 
vykonávat své právo auditu, měla by 
pověřovací smlouva zahrnovat obecné 
podmínky pro správu finančních 
prostředků svěřených Evropské kosmické 
agentuře. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o činnosti financované výhradně Unií, 
měly by tyto podmínky zajišťovat kontrolu 
na stejné úrovni, jaká by byla vyžadována 
v případě, že by Evropská kosmická 
agentura byla agenturou Unie.

(24) Unie by měla s Evropskou kosmickou 
agenturou uzavřít víceletou pověřovací 
smlouvu týkající se technických a aspektů 
a aspektů souvisejících s plánováním. Aby 
Komise jakožto zástupce Unie mohla plně 
vykonávat své právo auditu, měla by 
pověřovací smlouva zahrnovat obecné 
podmínky pro správu finančních 
prostředků svěřených Evropské kosmické 
agentuře. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o činnosti financované výhradně Unií, 
měly by tyto podmínky zajišťovat kontrolu 
na stejné úrovni, jaká by byla vyžadována 
v případě, že by Evropská kosmická 
agentura byla agenturou Unie. Mělo by být 
zavedeno přiměřené přechodné období 
s cílem zajistit úspěšné provádění nových 
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pravidel veřejné správy.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Vladimír Remek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Vzhledem k tomu, že programy bude 
v zásadě financovat Unie, mělo by být 
zadávání veřejných zakázek v jejich rámci 
v souladu s pravidly Unie pro veřejné 
zakázky a mělo by být především 
zaměřeno na optimalizaci zdrojů, kontrolu 
nákladů, snížení rizik, zvýšení účinnosti 
a snížení závislosti na jednotlivých 
dodavatelích. Je třeba, aby byla zajištěna 
otevřená a spravedlivá hospodářská soutěž 
v celém dodavatelském řetězci umožňující 
vyváženou účast různých průmyslových 
odvětví na všech úrovních, zejména 
nových účastníků a malých a středních 
podniků. Je třeba zabránit možnému 
zneužití dominace a zabránit dlouhodobé 
závislosti na jednom dodavateli. S cílem 
zmírnit rizika programů, zabránit závislosti 
na jediném dodavateli a zajistit lepší 
celkovou kontrolu programů, jejich 
nákladů a časového rozvrhu je třeba, aby 
kdykoli je to možné, byly dodávky 
zajišťovány z více zdrojů. Průmyslová 
odvětví Unie by měla mít možnost 
využívat v případě určitých prvků a služeb 
i zdrojů mimo území Unie v případě 
prokazatelných zásadních výhod, pokud 
jde o kvalitu a náklady, ovšem při 
zohlednění strategické povahy programů 
a požadavků Unie na bezpečnost a kontrolu 
vývozu. Je třeba využít investic i získaných 
zkušeností a odborné způsobilosti v oblasti 
průmyslu včetně těch, které byly získány 
ve fázích definování, vývoje a ověřování 

(28) Vzhledem k tomu, že programy bude 
v zásadě financovat Unie, mělo by být 
zadávání veřejných zakázek v jejich rámci 
v souladu s pravidly Unie pro veřejné 
zakázky a mělo by být především 
zaměřeno na optimalizaci zdrojů, kontrolu 
nákladů, snížení rizik, zvýšení účinnosti 
a snížení závislosti na jednotlivých 
dodavatelích. Je třeba, aby byla zajištěna 
otevřená a spravedlivá hospodářská soutěž 
v celém dodavatelském řetězci umožňující 
vyváženou účast různých průmyslových 
odvětví na všech úrovních, zejména 
nových účastníků a malých a středních 
podniků. Je třeba zabránit možnému 
zneužití dominace a zabránit dlouhodobé 
závislosti na jednom dodavateli. S cílem 
zmírnit rizika programů, zabránit závislosti 
na jediném dodavateli a zajistit lepší 
celkovou kontrolu programů, jejich 
nákladů a časového rozvrhu je třeba, aby 
kdykoli je to možné, byly dodávky 
zajišťovány z více zdrojů. Průmyslová 
odvětví Unie by měla mít možnost 
využívat v případě určitých prvků a služeb 
i zdrojů mimo území Unie v případě 
prokazatelných zásadních výhod, pokud 
jde o kvalitu a náklady, ovšem při 
zohlednění strategické povahy programů 
a požadavků Unie na bezpečnost a kontrolu 
vývozu. Je třeba využít investic i získaných 
zkušeností a odborné způsobilosti v oblasti 
průmyslu včetně těch, které byly získány 
ve fázích definování, vývoje a ověřování 
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programů, a zároveň zajistit, že nedojde 
k narušení pravidel pro výběrová řízení.

programů, a zároveň zajistit, že nedojde 
k narušení pravidel pro výběrová řízení. Do 
každého jednotlivého postupu zadávání 
zakázek by měla být začleněna přesná 
kritéria hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Vzhledem k tomu, že programy bude 
v zásadě financovat Unie, mělo by být 
zadávání veřejných zakázek v jejich rámci 
v souladu s pravidly Unie pro veřejné 
zakázky a mělo by být především
zaměřeno na optimalizaci zdrojů, kontrolu 
nákladů, snížení rizik, zvýšení účinnosti 
a snížení závislosti na jednotlivých 
dodavatelích. Je třeba, aby byla zajištěna 
otevřená a spravedlivá hospodářská soutěž 
v celém dodavatelském řetězci umožňující 
vyváženou účast různých průmyslových 
odvětví na všech úrovních, zejména 
nových účastníků a malých a středních 
podniků. Je třeba zabránit možnému 
zneužití dominace a zabránit dlouhodobé 
závislosti na jednom dodavateli. S cílem 
zmírnit rizika programů, zabránit závislosti 
na jediném dodavateli a zajistit lepší 
celkovou kontrolu programů, jejich 
nákladů a časového rozvrhu je třeba, aby 
kdykoli je to možné, byly dodávky 
zajišťovány z více zdrojů. Průmyslová 
odvětví Unie by měla mít možnost 
využívat v případě určitých prvků a služeb 
i zdrojů mimo území Unie v případě 
prokazatelných zásadních výhod, pokud 
jde o kvalitu a náklady, ovšem při 
zohlednění strategické povahy programů 

(Netýká se českého znění.)
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a požadavků Unie na bezpečnost a kontrolu 
vývozu. Je třeba využít investic i získaných 
zkušeností a odborné způsobilosti v oblasti 
průmyslu včetně těch, které byly získány 
ve fázích definování, vývoje a ověřování 
programů, a zároveň zajistit, že nedojde 
k narušení pravidel pro výběrová řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) Jelikož služby poskytované v rámci 
veřejné regulované služby mohou hrát 
důležitou úlohu v rámci různých 
zbraňových systémů, zejména pokud jde 
o navigaci a navádění, je důležité, aby 
Komise, Rada, Evropská služba pro vnější 
činnost a členské státy jednaly v souladu 
se Smlouvou o využívání kosmického 
prostoru z roku 1967. Mělo by být zvýšeno 
úsilí buď o přezkum mezinárodního 
právního rámce nebo o uzavření nové 
smlouvy, jež zohlední technologický 
pokrok od šedesátých let, aby se tak 
zabránilo závodům ve zbrojení 
v kosmickém prostoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) V rámci programů by měla být 
zajištěna ochrana osobních údajů 
a soukromí.

(33) Unie je založena na dodržování 
základních práv a zejména články 7 a 8 
Listiny základních práv Evropské unie 
výslovně uznávají základní právo na 
soukromí a ochranu osobních údajů. V 
rámci programů by měla být zajištěna 
ochrana osobních údajů a soukromí, 
zejména pokud jde o rozvoj a používání 
technologií pro sledování.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Ve snaze vymezit opatření nezbytná 
k zajištění slučitelnosti a interoperability 
systémů s ostatními systémy družicové 
navigace a s klasickými prostředky 
navigace a zajistit bezpečnost systémů 
a jejich fungování je třeba na Komisi 
přenést pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie v těchto dvou oblastech 
působnosti. Je zejména důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(37) Ve snaze vymezit opatření nezbytná 
k zajištění slučitelnosti a interoperability 
systémů s ostatními systémy družicové 
navigace a s klasickými prostředky 
navigace, zajistit bezpečnost systémů 
a jejich fungování, vytvořit rámec pro 
správu práv duševního vlastnictví, vymezit 
klíčové fáze pro hodnocení provádění 
programu, omezit rizika programu 
a přijmout víceletý pracovní program by 
měla být pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie přenesena v těchto dvou 
oblastech působnosti na Komisi. Je 
zejména důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni. Při 
přípravě a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
souběžné, včasné a vhodné předání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.
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Or. en

Pozměňovací návrh 112
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37a) Vzhledem k tomu, že se odhaduje, že 
přibližně 5 % letadel je vybaveno 
zařízením potřebným k využití GNSS, 
měla by být dopravcům poskytnuta 
podpora s cílem pomoci jim s investicemi 
nezbytnými pro náležité zavedení systému.  

Or. pl

Pozměňovací návrh 113
Antonio Cancian

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Programy Galileo a EGNOS zahrnují 
všechny činnosti nezbytné k definování, 
vývoji, ověřování, výstavbě, provozu, 
obnově a zdokonalování obou evropských 
systémů družicové navigace, totiž systému 
vytvořeného v rámci programu Galileo 
a systému EGNOS, a k zajištění jejich 
bezpečnosti.

1. Programy Galileo a EGNOS zahrnují 
vývoj aplikací a všechny činnosti nezbytné 
k definování, vývoji, ověřování, výstavbě, 
provozu, obnově a zdokonalování obou 
evropských systémů družicové navigace,
totiž systému vytvořeného v rámci 
programu Galileo a systému EGNOS, 
a k zajištění jejich bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Evžen Tošenovský
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Systém EGNOS je infrastruktura 
sledující a opravující signály vysílané 
stávajícími globálními družicovými 
navigačními systémy. Systém sestává 
z pozemních stanic a několika 
transpondérů umístěných na 
geostacionárních družicích.

3. Systém EGNOS je infrastruktura 
sledující a opravující signály vysílané 
stávajícími globálními družicovými 
navigačními systémy, jakož i systémy 
otevřené služby poskytované systémem 
vytvořeným v rámci programu Galileo, až 
se stanou dostupné. Systém sestává 
z pozemních stanic a několika 
transpondérů umístěných na 
geostacionárních družicích.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) nabízet veřejnou regulovanou službu 
(tzv. „Public Regulated Service“ nebo 
PRS) určenou pouze vládou schváleným 
uživatelům pro citlivé aplikace, které 
vyžadují maximální nepřetržitost služby. 
Tato služba používá silné a šifrované 
signály;

d) nabízet veřejnou regulovanou službu 
(tzv. „Public Regulated Service“ nebo 
PRS) určenou pouze vládou schváleným 
uživatelům pro citlivé aplikace, které 
vyžadují maximální nepřetržitost služby. 
Tato služba používá silné a šifrované 
signály. Jakékoli využití této služby ze 
strany členských států pro účely obrany 
a pro obranné aplikace podléhá poplatku;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 5 – pododst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ke zvláštním cílům programu EGNOS 
patří rovněž rozšíření geografického 
pokrytí těchto služeb na celé území Unie 
a v mezích technických možností a na 
základě mezinárodních dohod na ostatní 
regiony světa, zejména na území třetích 
zemí, na které se vztahuje jednotné 
evropské nebe.

Ke zvláštním cílům programu EGNOS 
patří rovněž co nejrychlejší rozšíření 
geografického pokrytí těchto služeb na celé 
území Unie a v mezích technických 
možností a na základě mezinárodních 
dohod na ostatní regiony světa, zejména na 
území třetích zemí, na které se vztahuje 
jednotné evropské nebe.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Článek 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví pravidla pro zřízení 
a provoz systémů v rámci evropských 
programů družicové navigace, a to zejména 
pravidla týkající se správy a finančního 
příspěvku Unie.

Toto nařízení stanoví pravidla pro zřízení 
a provoz systémů v rámci evropských 
programů družicové navigace na celém 
území EU, a to zejména pravidla týkající 
se správy a finančního příspěvku Unie.

Or. ro

Pozměňovací návrh 118
Antonio Cancian

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) fáze využití, která zahrnuje řízení 
infrastruktury, údržbu, trvalé 
zdokonalování a obnovu a ochranu 
systému, certifikaci a normalizaci spojené 
s programem, poskytování služeb a jejich 
uvádění na trh a všechny další činnosti 

d) fáze využití, která zahrnuje řízení 
infrastruktury, údržbu, trvalé 
zdokonalování a obnovu a ochranu 
systému, certifikaci a normalizaci spojené 
s programem, vývoj a poskytování služeb 
a jejich uvádění na trh, vývoj aplikací



PE492.596v01-00 20/56 AM\906180CS.doc

CS

nezbytné pro vývoj systému a řádný 
průběh programu. Cílem je, aby tato fáze 
byla spouštěna postupně mezi roky 2014 
a 2015, kdy bude zahájeno poskytování 
prvních služeb.

a všechny další činnosti nezbytné pro 
vývoj systému a řádný průběh programu. 
Cílem je, aby tato fáze byla spouštěna 
postupně mezi roky 2014 a 2015, kdy bude 
zahájeno poskytování prvních služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Vladimír Remek

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro období 2014–2020 a dále se použijí 
následující ukazatele a referenční 
hodnoty mj. pro posouzení toho, do jaké 
míry bylo dosaženo konkrétních cílů 
programu Galileo:
a) celkový počet provozovaných družic: 18 
družic do roku 2015, 30 do roku 2019;
b) náhradní družice pro údržbu: 2 do roku 
2019,
c) verze rozmístěné pozemní 
infrastruktury: verze 2 do roku 2015,
d) počet zajištěných služeb: tři počáteční 
služby do roku 2015, pět služeb do roku 
2020.

Or. en

Odůvodnění

Některé prvky budoucího vývoje GNSS, jež budou zaváděny během období 2020–2027, budou 
muset být připraveny během let 2014–2020. Je nutné připomenout, že příprava 
bezproblémového přechodu v roce 2020 je rovněž cílem nařízení o GNSS pro roky 2012–
2020.

Pozměňovací návrh 120
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provoz systému EGNOS zahrnuje 
především řízení této infrastruktury, údržbu 
a trvalé zdokonalování, obnovu a ochranu 
systému, akreditaci, certifikaci 
a normalizaci spojené s programem 
a veškeré prvky dokládající spolehlivost 
systému a jeho provozu, jakož 
i poskytování a uvádění služeb na trh.

Provoz systému EGNOS zahrnuje 
především řízení této infrastruktury, údržbu 
a trvalé zdokonalování, obnovu a ochranu 
systému, akreditaci, certifikaci 
a normalizaci spojené s programem 
a veškeré prvky dokládající spolehlivost 
systému a jeho provozu, jakož 
i poskytování a uvádění služeb a –
v závislosti na dostupnosti rozpočtových 
zdrojů – aplikací a služeb vyvinutých na 
základě takových služeb na trh, vývojové 
a zaváděcí činnosti související s vývojem 
a příštími generacemi systémů, včetně 
činností v oblasti zadávání zakázek, jakož 
i rozšíření geografického pokrytí služeb 
v souladu s čl. 1 odst. 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Vladimír Remek

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K měření toho, do jaké míry bylo 
dosaženo konkrétních cílů programu 
EGNOS, se použijí mj. následující 
ukazatele a referenční hodnoty:
a) počet změn ve službách, které byly 
předloženy certifikačním orgánům: 3 
v období 2014–2020;
b) počet letišť používajících službu pro 
zajištění bezpečnosti života.

Or. en
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Odůvodnění

Dne 2. března 2011 Evropská komise spustila v rámci EGNOS službu pro zajištění 
bezpečnosti života (SoL) pro letectví. Systém umožňuje přesné přiblížení, díky čemuž je letový 
provoz bezpečnější. Také umožňuje snížit počet zpožděných letů, odklánění a rušení letů. 
Služba pro zajištění bezpečnosti života EGNOS také letištím umožňuje zlepšit jejich kapacitu 
a snížit provozní náklady. A konečně přispívá také ke snížení emisí CO2 v tomto odvětví. Tato 
kritéria by umožnila posouzení toho, do jaké míry byly splněny cíle EGNOS.

Pozměňovací návrh 122
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Systémy, sítě a služby zřízené v rámci 
programů Galileo a EGNOS jsou, pokud 
možno, slučitelné a interoperabilní 
s ostatními systémy družicové navigace 
a s klasickými prostředky navigace.

2. Systémy, sítě a služby zřízené v rámci 
programů Galileo a EGNOS jsou slučitelné 
a interoperabilní s ostatními systémy 
družicové navigace a s klasickými 
prostředky navigace.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise usiluje o odstranění veškerých 
dosud nevyřešených problémů 
s kompatibilitou nebo interferencí 
s třetími zeměmi do 1. ledna 2015.

Or. en
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Pozměňovací návrh 124
Christine De Veyrac

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) činností spojených s provozem systému 
vytvořeného v rámci programu Galileo 
včetně předběžných a přípravných úkonů 
vztahujících se k této fázi;

b) činností spojených s pozemními 
segmenty a segmenty poskytování služeb 
v rámci programu Galileo, jako je např. 
vývoj řídící kapacity, profilace služby pro 
zajištění bezpečnosti života a obchodní 
služby, stanoviště pro zavedení a využití, 
využití stanic, zavedení a využití středisek 
zařízení služeb (včetně výkonnostního 
střediska a geodézie a časování), středisko 
služeb, správa stanoviště, personál ve 
všech střediscích, údržba vesmírného 
segmentu, využívání telekomunikační sítě 
a systém podpory; činností spojených 
s maximalizací socio-ekonomických výhod 
programu;

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zpravodaje si zasluhuje podporu, avšak bylo by vhodnější nestanovovat 
v textu, který je legislativním aktem, konkrétní počet družic, jež mají být rozmístěny.

Pozměňovací návrh 125
Vladimír Remek

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) činností pro usnadnění zavedení obou 
systémů, zejména meziodvětvového 
využívání a součinnosti s odvětvími, jež 
nejsou součástí kosmického průmyslu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 126
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) výzkum a vývoj aplikací GNSS 
v zájmu podpory vývoje aplikací 
založených na programech EGNOS 
a Galileo;

Or. ro

Pozměňovací návrh 127
Vladimír Remek

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informační a komunikační činnosti, 
včetně institucionální komunikace 
o prioritách Unie, mají-li tato opatření 
přímou souvislost s cíli tohoto nařízení;

b) informační a komunikační činnosti, 
včetně institucionální komunikace 
o prioritách Unie, mají-li tato opatření 
přímou souvislost s cíli tohoto nařízení, 
a zejména na činnosti pro podporu 
a zvyšování informovanosti zaměřené na 
budování součinnosti s dalšími 
příslušnými politikami Unie;;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S cílem umožnit jasné stanovení nákladů 
na programy a různé fáze programů 
Komise v souladu se zásadou průhledného 
řízení informuje každý rok výbor uvedený 
v čl. 35 odst. 1 o přidělení finančních 
prostředků Unie na jednotlivé činnosti 
uvedené v odstavcích 1 a 2.

3. S cílem umožnit jasné stanovení nákladů 
na programy a různé fáze programů 
Komise v souladu se zásadou průhledného 
řízení informuje každý rok rozpočtový 
orgán o přidělení finančních prostředků 
Unie na jednotlivé činnosti uvedené 
v odstavcích 1 a 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S cílem umožnit jasné stanovení nákladů 
na programy a různé fáze programů 
Komise v souladu se zásadou průhledného 
řízení informuje každý rok výbor uvedený 
v čl. 35 odst. 1 o přidělení finančních 
prostředků Unie na jednotlivé činnosti 
uvedené v odstavcích 1 a 2.

3. S cílem umožnit jasné stanovení nákladů 
na programy a různé fáze programů 
Komise v souladu se zásadou průhledného 
řízení informuje každý rok výbor uvedený 
v čl. 35 odst. 1 a Evropský parlament 
o přidělení finančních prostředků Unie na 
jednotlivé činnosti uvedené v odstavcích 1 
a 2.

Or. ro

Pozměňovací návrh 130
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou na financování 
programu Galileo poskytnout dodatečné 
finanční prostředky. Příjmy pocházející 
z těchto příspěvků představují účelově 

2. Členské státy mohou na financování 
programu Galileo poskytnout dodatečné 
finanční prostředky. Příjmy pocházející 
z těchto příspěvků představují účelově 
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vázané příjmy ve smyslu čl. 18 odst. 2 
nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002. 
v souladu se zásadou průhledného řízení 
Komise informuje výbor uvedený v čl. 35 
odst. 1 tohoto nařízení o všech dopadech 
vyplývajících z použití tohoto odstavce na 
program Galileo.

vázané příjmy ve smyslu čl. 18 odst. 2 
nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002. 
v souladu se zásadou průhledného řízení 
Komise informuje rozpočtový orgán
o všech dopadech vyplývajících z použití 
tohoto odstavce na program Galileo.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou na financování 
programu Galileo poskytnout dodatečné 
finanční prostředky. Příjmy pocházející 
z těchto příspěvků představují účelově 
vázané příjmy ve smyslu čl. 18 odst. 2 
nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002. 
v souladu se zásadou průhledného řízení 
Komise informuje výbor uvedený v čl. 35 
odst. 1 tohoto nařízení o všech dopadech 
vyplývajících z použití tohoto odstavce na 
program Galileo.

2. Členské státy mohou na financování 
programu Galileo poskytnout dodatečné 
finanční prostředky. Příjmy pocházející 
z těchto příspěvků představují účelově 
vázané příjmy ve smyslu čl. 18 odst. 2 
nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002. 
v souladu se zásadou průhledného řízení 
Komise informuje Evropský parlament, 
Radu a výbor uvedený v čl. 35 odst. 1 
tohoto nařízení o všech dopadech 
vyplývajících z použití tohoto odstavce na 
program Galileo.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou programu EGNOS 2. Členské státy mohou programu EGNOS 
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poskytnout dodatečné finanční prostředky. 
Příjmy pocházející z těchto příspěvků 
představují účelově vázané příjmy ve 
smyslu čl. 18 odst. 2 nařízení (ES, 
Euratom) č. 1605/2002. v souladu se 
zásadou průhledného řízení Komise 
informuje výbor uvedený v čl. 35 odst. 1 
tohoto nařízení o všech dopadech 
vyplývajících z použití tohoto odstavce na 
program EGNOS.

poskytnout dodatečné finanční prostředky. 
Příjmy pocházející z těchto příspěvků 
představují účelově vázané příjmy ve 
smyslu čl. 18 odst. 2 nařízení (ES, 
Euratom) č. 1605/2002. v souladu se 
zásadou průhledného řízení Komise 
informuje Evropský parlament, Radu 
a výbor uvedený v čl. 35 odst. 1 tohoto 
nařízení o všech dopadech vyplývajících 
z použití tohoto odstavce na program 
EGNOS.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční prostředky přidělené pro každou 
fázi programů se určí předem, včetně 
finančních prostředků, jež jsou součástí 
rezervy na nepředvídané výdaje.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropská komise může přesměrovat 
prostředky určené ke krytí rizik spojených 
s instalací a využíváním (selhání družice, 
rizika při vypouštění, zpoždění, 
nepředvídané události týkající se využití), 
jež nebudou použity pro tyto účely, na 
pokrytí vývoje aplikací.
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Or. de

Pozměňovací návrh 135
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropská komise může prostředky z jedné 
kategorie výdajů, jak jsou uvedeny v čl. 7 
odst. 1 písm. a) až c), přesunout do jiné 
kategorie, a to až do výše 25 % částky 
uvedené v odstavci 1. V případě, že se 
takový přesun dotýká částky vyšší než 
25 % částky uvedené v odstavci 1, přijme 
Komise prováděcí akt. Tyto prováděcí akty 
se přijmou v souladu s poradním 
postupem uvedeným v čl. 35 odst. 2.

Or. de

Odůvodnění

V případě nepředvídaných událostí, jako je selhání družice nebo zpoždění při vypouštění, je 
potřebná vyšší míra pružnosti s cílem náležitě reagovat na tyto události a mít k dispozici další 
finanční prostředky.

Pozměňovací návrh 136
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Částka uvedená v odstavci 1 je 
rozčleněna takto:
a) na činnosti uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. 
a) a b), [X] milionů EUR v běžných 
cenách;
b) na činnosti uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. 
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c), [Y] milionů EUR v běžných cenách;
c) na rezervu pro nepředvídané výdaje [Z] 
milionů EUR v běžných cenách;
Komise může přerozdělit prostředky 
vyčleněné na pokrytí rizik souvisejících se 
zaváděním a využíváním (selhání družic, 
rizika spojená s vypouštěním, prodlení, 
neočekávané události týkající se využití), 
které ovšem nejsou na pokrytí těchto rizik 
využívány, ve prospěch činností 
souvisejících s maximalizací 
socioekonomických výhod programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a – návětí (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Částka uvedená v odstavci 1 je 
rozčleněna takto1:
__________________
1 Rozčlenění vychází z částky uvedené v čl. 
10 odst. 1 návrhu Komise (tedy 7 897 
milionů EUR.) Pokud bude tato částka 
změněna v rámci jednání o víceletém 
finančním rámci, bude nezbytné činnosti 
v rámci programu přehodnotit, zejména 
relativní rozdělení rozpočtových zdrojů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Komise může prostředky z jedné 
kategorie výdajů, jak jsou uvedeny v odst. 
1a písm. a), b) a c), přesunout do jiné 
kategorie, a to až do výše 10 % částky 
uvedené v odstavci 1. V případě, že se 
jakýkoli takový přesun dotýká částky vyšší 
než 10 % částky uvedené v odstavci 1, 
konzultuje Komise výbor uvedený v čl. 35 
odst. 1 v souladu s poradním postupem 
podle čl. 35 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Komise informuje o každém přesunu 
uvedeném v odstavcích 1a a 1b Evropský 
parlament a Radu.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise řídí finanční zdroje v odstavci 
1 tohoto článku transparentně 
a hospodárně. Každoročně předkládá 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o sledované strategii řízení nákladů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 141
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Příjmy plynoucí z využití veřejných 
regulačních služeb ze strany členských 
států pro cíle a aplikace v oblasti obrany 
vybírá Unie a tyto příjmy jsou placeny do 
rozpočtu Unie a přiděleny programům.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případných smlouvách sjednaných 
s podniky soukromého sektoru může být 
stanoven mechanismus rozdělování 
příjmů.

2. Veškeré mechanismy rozdělování 
příjmů se schvalují v souladu s článkem 
294 SFEU. Tento mechanismus 
rozdělování příjmů může být stanoven 
v případných smlouvách sjednaných 
s podniky soukromého sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případných smlouvách sjednaných 
s podniky soukromého sektoru může být 
stanoven mechanismus rozdělování příjmů.

2. V případných smlouvách sjednaných 
s podniky soukromého sektoru může být 
stanoven mechanismus rozdělování příjmů, 
který je přiměřený investicím veřejných 
a soukromých zúčastněných subjektů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za průběh programů odpovídá Komise. 
Spravuje prostředky, které byly na 
programy přiděleny na základě tohoto 
nařízení a dohlíží na provádění všech 
činností v rámci programů.

1. Za průběh programů odpovídá Komise. 
Spravuje prostředky, které byly na 
programy přiděleny na základě tohoto 
nařízení a dohlíží na včasné provádění 
všech činností v rámci programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zřídit vhodné nástroje a zavést 
strukturální opatření nezbytná ke zjištění, 
řízení, zmírnění a sledování rizik, která 
jsou s programy spojena, a to zejména 
pokud jde o náklady a časový rozvrh;

b) zřídit vhodné nástroje a zavést 
strukturální opatření nezbytná ke zjištění, 
řízení, zmírnění a sledování rizik, která 
jsou s programy spojena, a to zejména 
pokud jde o náklady a časový rozvrh, aby 
se tak zajistilo včasné plnění těchto 
programů v rámci stanoveného rozpočtu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 146
Vladimír Remek

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) posoudit možnost zajištění využívání 
evropských služeb GNSS při nabídkových 
řízeních na relevantní služby a při 
zapojení do rozsáhlých iniciativ 
a kampaní, s cílem podpořit využití 
evropských systémů GNSS rovněž jako 
pobídku pro další subjekty. 

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) stanovit cíle pro vývoj systémů Galileo 
a EGNOS.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto prováděcí akty přijme přezkumným 
postupem podle čl. 35 odst. 3.

Opatření požadovaná s ohledem na 
písmeno a) přijme přezkumným postupem 
podle čl. 35 odst. 3.



PE492.596v01-00 34/56 AM\906180CS.doc

CS

Opatření požadovaná s ohledem na 
písmena b) a c) přijme prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 34.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise použije systémy a techniky 
řízení projektů v oblasti osvědčených 
postupů pro kontrolu nad prováděním 
programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise použije systémy a techniky 
řízení projektů v oblasti osvědčených 
postupů pro kontrolu nad prováděním 
programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Komise každoročně předloží 
Evropskému parlamentu a výboru 
uvedenému v čl. 35 odst. 1 zprávu 
nezávislého hodnotícího orgánu o kvalitě 
systémů a technik Komise v oblasti řízení 
programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Systémy a jejich fungování musí být
bezpečné.

1. Komise zajistí, aby systémy a jejich 
fungování byly bezpečné.

Or. ro

Pozměňovací návrh 153
Henri Weber

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) nejpozději do 30. června 2016
bezpečnostní akreditaci podle kapitoly III 
nařízení (EU) č. 912/2010; za tímto účelem 
dává podnět k zavádění bezpečnostních 
postupů a sleduje je a provádí bezpečnostní 
prověrky systému;

i) nejpozději do 1. ledna 2014
bezpečnostní akreditaci podle kapitoly III 
nařízení (EU) č. 912/2010; za tímto účelem 
dává podnět k zavádění bezpečnostních 
postupů a sleduje je a provádí bezpečnostní 
prověrky systému; pokud jde o řízení 
programů evropského GNSS, měly by být 
činnosti v oblasti bezpečnostní akreditace 
systému jasně odděleny od povinností 
Agentury pro evropský GNSS; do 1. ledna 
2014 tudíž budou zavedena vhodná 
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opatření, zejména s cílem zajistit udržení 
jasného oddělení funkcí a struktury těchto 
činností a činností úřadu pro dohled; 
kromě toho bude rada pro bezpečnostní 
akreditaci jediným kontaktním subjektem 
pro otázky týkající se činností v oblasti 
bezpečnostní akreditace, se zvláštním 
důrazem na zprávy této rady o dosaženém 
pokroku předkládané Evropskému 
parlamentu a Radě; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 154
Antonio Cancian

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v rámci provozu systémů se podílí na
uvádění služeb na trh, včetně nezbytné 
analýzy trhu;

c) uvádí služby na trh, provádí nezbytnou 
analýzu trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v rámci provozu systémů se podílí na 
uvádění služeb na trh, včetně nezbytné 
analýzy trhu;

c) v rámci provozu systémů se podílí na 
uvádění služeb na trh, včetně nezbytné 
analýzy trhu, a zajišťuje maximalizaci 
socioekonomických přínosů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 156
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zajistit maximalizaci 
socioekonomických výhod programu, mj. 
prostřednictvím;
i) vypracování a řízení plánu, založeného 
na prioritách trhů v různých oblastech 
aplikací, zavedení přijímání plánů 
konkrétních kroků podle jednotlivých 
druhů aplikací.
ii) určení oblastí, kde by použití GNSS 
mohlo poskytnout socioekonomické 
výhody, včetně předložení Komisi 
hlavních zásad pro regulační opatření, 
která by mohla být zavedena nebo která by 
se mohla na úrovni Unie upravit s cílem 
využít těchto výhod;
iii) vypracování plánu normalizace 
a certifikace pro oblasti zájmu Unie a jeho 
uplatňování ve spolupráci se subjekty pro 
normalizaci a oznámenými subjekty;
iv) spravování specializovaných fondů 
výzkumu a vývoje v oblasti EGNSS 
zaměřených na vývoj a používání aplikací 
a služeb pro trh družicové navigace, se 
zvláštním důrazem na malé a střední 
podniky, včetně zdrojů, které budou pro 
tento účel k dispozici v programu 
Horizont 2020;
v) vykonávání činností zaměřených na 
přijetí aplikací EGNSS po celém území 
Unie, určení a propojení evropských 
center excelence specializujících se 
v konkrétních odvětvích aplikací a služeb 
EGNSS, řízení sítě center a využívání 
schopností a odborných znalostí veřejných 
orgánů, vysokých škol, výzkumných 
středisek, sdružení uživatelů a průmyslu, 
se zvláštním důrazem na malé a střední 
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podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Vladimír Remek

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zajistit maximalizaci 
socioekonomických výhod programu, a to 
prostřednictvím:
i) navázání a udržování průběžného 
dialogu s příslušnými generálními 
ředitelstvími Komise a agenturami Unie 
s cílem zajistit součinnost při využívání 
systému EGNOS/Galileo v souvislosti 
s příslušnými politikami Unie, jako je 
např. politika námořní, dopravní, 
energetická nebo politika v oblasti civilní 
krize;
ii) navrhování a provádění opatření, která 
jsou vhodná pro stimulaci a vývoj aplikací 
napříč průmyslovými odvětvími 
(zúrodňování napříč odvětvími), zejména 
pro využití v odvětvích, jež nejsou součástí 
kosmického průmyslu, a která jsou tudíž 
vhodná pro urychlení rozvoje 
navazujícího trhu na evropské úrovni;
iii) zajišťování součinnosti s příslušnými 
politikami a iniciativami Unie, včetně 
uzavírání dohod zavazujících příslušné 
subjekty Unie ke zvažování využití 
technologií GNSS;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Fiona Hall
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Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. d – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vykonává rovněž další zvláštní úkoly 
týkající se programů, které jí Komise může 
prostřednictvím pověřovací smlouvy 
přijaté na základě rozhodnutí o pověření 
v souladu s čl. 54 odst. 2 písm. b) nařízení 
(ES, Euratom) č. 1605/2002 svěřit a mezi 
které patří:

d) vykonává rovněž další zvláštní úkoly 
týkající se programů, které jí Komise může 
prostřednictvím pověřovací smlouvy 
přijaté do [18 měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost] na základě rozhodnutí 
o pověření v souladu s čl. 54 odst. 2 písm. 
b) nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 
svěřit a mezi které patří:

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Agentura pro evropský GNSS 
každoročně předloží Komisi zprávu 
nezávislého hodnotícího orgánu o kvalitě 
systémů a technik agentury v oblasti 
řízení programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Agentura pro evropský GNSS použije 
pro kontrolu nad prováděním svých úkolů 
systémy a techniky řízení projektů 
z oblasti osvědčených postupů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 161
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Agentura pro evropský GNSS 
každoročně předloží Evropskému 
parlamentu a výboru uvedenému v čl. 35 
odst. 1 zprávu nezávislého hodnotícího 
orgánu o kvalitě systémů a technik 
Agentury v oblasti řízení programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výbor uvedený v čl. 35 odst. 1 je ve věci 
rozhodnutí o pověření uvedeném v odst. 1 
písm. d) tohoto článku konzultován 
poradním postupem podle čl. 35 odst. 2. 
Výbor je informován o pověřovacích 
smlouvách, jež mají být uzavřeny mezi 
Unií zastoupenou Komisí a Agenturou pro 
evropský GNSS.

3. Výbor uvedený v čl. 35 odst. 1 je ve věci 
rozhodnutí o pověření uvedeném v odst. 1 
písm. d) tohoto článku konzultován 
poradním postupem podle čl. 35 odst. 2. 
Evropský parlament a výbor jsou 
informovány o pověřovacích smlouvách, 
jež mají být uzavřeny mezi Unií 
zastoupenou Komisí a Agenturou pro 
evropský GNSS.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise informuje Evropský parlament 
a Radu o průběžných a konečných 
výsledcích posouzení významnějších 
nabídkových řízení a smluv, které má 
Agentura pro evropský GNSS uzavřít se 
subjekty soukromého sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise uzavře víceletou pověřovací 
smlouvu s Evropskou kosmickou 
agenturou na základě rozhodnutí 
o pověření přijatém Komisí v souladu s čl. 
54 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 
1605/2002. Tato smlouva upravuje úkoly 
a plnění rozpočtu, které jsou předmětem 
pověření, v rámci provádění programů, 
zejména dokončení infrastruktury 
vytvořené v rámci programu Galileo.

1. Komise pro zaváděcí fázi programu 
Galileo uzavře pověřovací smlouvu 
s Evropskou kosmickou agenturou, v níž 
budou podrobně uvedeny úkoly, které má 
agentura plnit, zejména při navrhování 
systému a při zadávání zakázek. Smlouva 
s Evropskou kosmickou agenturou se 
uzavře na základě rozhodnutí o pověření 
přijatém Komisí v souladu s čl. 54 odst. 2 
nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise uzavře víceletou pověřovací 1. Komise uzavře víceletou pověřovací 
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smlouvu s Evropskou kosmickou 
agenturou na základě rozhodnutí 
o pověření přijatém Komisí v souladu s čl. 
54 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 
1605/2002. Tato smlouva upravuje úkoly 
a plnění rozpočtu, které jsou předmětem 
pověření, v rámci provádění programů, 
zejména dokončení infrastruktury 
vytvořené v rámci programu Galileo.

smlouvu s Evropskou kosmickou 
agenturou na základě rozhodnutí 
o pověření přijatém do [18 měsíců od 
vstupu tohoto nařízení v platnost] Komisí 
v souladu s čl. 54 odst. 2 nařízení (ES, 
Euratom) č. 1605/2002. Tato smlouva 
upravuje úkoly a plnění rozpočtu, které 
jsou předmětem pověření, v rámci 
provádění programů, zejména dokončení 
infrastruktury vytvořené v rámci programu 
Galileo.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – pododst.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření pro dohled a kontrolu stanoví 
zejména systém pro předběžný odhad 
nákladů, systematické informování Komise 
o nákladech a v případě rozdílu mezi 
předpokládaným rozpočtem a skutečnými 
náklady, nápravná opatření, která zajistí 
realizaci infrastruktur v rámci přiděleného 
rozpočtu.

Opatření pro dohled a kontrolu stanoví 
zejména systém pro předběžný odhad 
nákladů, systematické informování 
Evropského parlamentu – a to i ze strany 
Komise – o nákladech a v případě rozdílu 
mezi předpokládaným rozpočtem 
a skutečnými náklady, nápravná opatření, 
která zajistí realizaci infrastruktur v rámci 
přiděleného rozpočtu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 167
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Agentura pro evropský GNSS uzavře 
pro účely fáze využití programů pracovní 
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ujednání s Evropskou kosmickou 
agenturou potřebná pro plnění jejich 
příslušných úkolů, které pro tuto fázi
vyplývají z tohoto nařízení. Tato ujednání 
se budou rovněž týkat úlohy, kterou má 
Evropská kosmická agentura v této fázi 
plnit, a její spolupráce s Agenturou pro 
evropský GNSS, zejména pokud jde o:
a) koncepci, návrh, sledování, ověřování 
a zadávání veřejných zakázek v rámci 
vývoje budoucích generací systémů;
b) technickou podporu při provozu 
a údržbě současné generace systémů.
Tato pracovní ujednání a jejich veškeré 
změny oznámí Komise Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Spolupráce mezi Evropskou 
kosmickou agenturou a Agenturou pro 
evropský GNSS probíhá na základě 
pracovních ujednání, včetně plného 
přenesení pravomoci z Agentury pro 
evropský GNSS na Evropskou kosmickou 
agenturu. Tato pracovní ujednání se 
budou zabývat zejména úlohou Evropské 
kosmické agentury v oblasti:
a) koncepce, návrhu, zadávání veřejných 
zakázek, sledování a ověřování v rámci 
vývoje budoucích generací systémů;
b) technické podpory při provozu a údržbě 
současné generace systémů.
Tato pracovní ujednání a jejich veškeré 
změny budou oznámeny Evropskému 
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parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výbor uvedený v čl. 35 odst. 1 je ve věci 
rozhodnutí o pověření uvedeném 
v odstavci 1 tohoto článku konzultován 
poradním postupem podle čl. 35 odst. 2. 
Výbor je informován o víceleté pověřovací 
smlouvě, jež má být uzavřena mezi Komisí 
a Evropskou kosmickou agenturou.

3. Výbor uvedený v čl. 35 odst. 1 je ve věci 
rozhodnutí o pověření uvedeném 
v odstavci 1 tohoto článku konzultován 
poradním postupem podle čl. 35 odst. 2. 
Výbor a Evropský parlament jsou 
informovány o víceleté pověřovací 
smlouvě, jež má být uzavřena mezi Komisí 
a Evropskou kosmickou agenturou.

Or. ro

Pozměňovací návrh 170
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výbor uvedený v čl. 35 odst. 1 je ve věci 
rozhodnutí o pověření uvedeném 
v odstavci 1 tohoto článku konzultován 
poradním postupem podle čl. 35 odst. 2. 
Výbor je informován o víceleté pověřovací 
smlouvě, jež má být uzavřena mezi Komisí 
a Evropskou kosmickou agenturou.

3. Výbor uvedený v čl. 35 odst. 1 je ve věci 
rozhodnutí o pověření uvedeném 
v odstavci 1 tohoto článku konzultován 
poradním postupem podle čl. 35 odst. 2. 
Evropský parlament a výbor jsou 
informovány o víceleté pověřovací 
smlouvě, jež má být uzavřena mezi Komisí 
a Evropskou kosmickou agenturou.

Or. en
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Pozměňovací návrh 171
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výbor uvedený v čl. 35 odst. 1 je 
informován Komisí o průběžných 
a konečných výsledcích posouzení 
nabídkových řízení a smluv, které má ESA 
uzavřít s podniky.

4. Komise informuje Evropský parlament 
a Radu o průběžných a konečných 
výsledcích posouzení významnějších
výběrových řízení na zadávání zakázek 
a významnějších smluv, které má ESA 
uzavřít s podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výbor uvedený v čl. 35 odst. 1 je 
informován Komisí o průběžných 
a konečných výsledcích posouzení 
nabídkových řízení a smluv, které má ESA 
uzavřít s podniky.

4. Rozpočtový orgán je informován Komisí 
o průběžných a konečných výsledcích 
posouzení nabídkových řízení a smluv, 
které má ESA uzavřít s podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 20 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zabránit možnému zneužití dominace 
a dlouhodobé závislosti na jednom 
dodavateli;

b) zabránit možnému zneužití dominace 
a závislosti na jednom dodavateli;



PE492.596v01-00 46/56 AM\906180CS.doc

CS

Or. ro

Pozměňovací návrh 174
Christine De Veyrac

Návrh nařízení
Čl. 20 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) tam, kde je to vhodné, uplatňovat 
zajišťování z více zdrojů, a to v podobě 
metody zajišťování ze dvou zdrojů, která 
by měla být stanovena pro oblasti, kde je 
to možné a vhodné, jakožto specifické 
kritérium výběru ve výzvách k podávání 
nabídek;

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zpravodaje by měl být podpořen. Zároveň by se v zájmu transparentnosti 
mělo stanovit, že veškeré zúčastněné strany budou vyrozuměny o použití této metody při 
zveřejnění výzvy k podávání nabídek.

Pozměňovací návrh 175
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 20 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pokud je to možné, uplatňovat 
zajišťování z více zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zakázka rozdělená na podmíněné části 
se skládá z pevné části, ke které je 
stanoven odpovídající rozpočtový závazek, 
a z jedné nebo více částí podmíněných. 
Specifické rysy zakázky rozdělené na 
podmíněné části jsou uvedeny v zadávací 
dokumentaci. Zejména je zde vymezen 
předmět, cena nebo podmínky jejího 
stanovení a podmínky plnění jednotlivých 
částí.

2. Zakázka rozdělená na podmíněné části 
se skládá z pevné části, ke které je 
stanoven odpovídající rozpočtový závazek 
a pevný závazek k výkonu prací 
a poskytnutí služeb dohodnutých pro tuto 
část, a z jedné nebo více částí, jež jsou 
podmíněné z hlediska rozpočtu i výkonu. 
Specifické rysy zakázky rozdělené na 
podmíněné části jsou uvedeny v zadávací 
dokumentaci. Zejména je zde vymezen 
předmět, cena nebo podmínky jejího 
stanovení a podmínky plnění jednotlivých 
částí.

Or. ro

Pozměňovací návrh 177
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud zadavatel v rámci určité části 
zjistí, že práce a služby dohodnuté pro tuto 
část nebyly uskutečněny, může požadovat 
náhradu škody a smlouvu vypovědět.

Or. ro

Pozměňovací návrh 178
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na rozdíl od zakázky, která hradí výsledek 
a u které se cena nebo podmínky jejího 
určení stanoví na počátku v zadávací 
dokumentaci, zakázka s nákladově 
stanovenou cenou hradí použité zdroje 
a nikoli konečný produkt nebo službu. 
Cenu, která má být zaplacena, tvoří úhrada 
všech reálných výdajů, které dodavateli 
vznikly při plnění zakázky, jakou jsou 
výdaje za pracovní sílu, materiál, spotřební 
zboží, využívání zařízení a infrastruktur 
nezbytných pro plnění zakázky. Tyto 
výdaje se navýší o paušální částku 
pokrývající obecné náklady a zisk, nebo 
o částku pokrývající obecné náklady 
a výnos v závislosti na výsledcích cílů 
a časovém rozvrhu.

Na rozdíl od zakázky, která hradí výsledek 
a u které se cena nebo podmínky jejího 
určení stanoví na počátku v zadávací 
dokumentaci, zakázka s nákladově 
stanovenou cenou hradí použité zdroje 
a nikoli konečný produkt nebo službu. 
Cenu, která má být zaplacena, tvoří úhrada 
všech reálných výdajů, které dodavateli 
vznikly při plnění zakázky, jakou jsou 
výdaje za pracovní sílu, materiál, spotřební 
zboží, využívání zařízení a infrastruktur 
nezbytných pro plnění zakázky. Tyto 
výdaje se navýší o paušální částku 
pokrývající obecné náklady.

Or. ro

Pozměňovací návrh 179
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Maximální limit zakázky se zcela nebo 
částečně nákladově stanovenou cenou je 
nejvyšší možná cena, která může být 
zaplacena. Tento limit lze překročit pouze 
ve výjimečných, náležitě odůvodněných 
případech a s předchozím souhlasem 
zadavatele.

3. Maximální limit zakázky se zcela nebo 
částečně nákladově stanovenou cenou je 
nejvyšší možná cena, která může být 
zaplacena.

Or. ro

Pozměňovací návrh 180
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh nařízení
Čl. 24 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) hodnota zakázky nepřesahuje o více 
než 15 % původně dohodnutou částku;

Or. ro

Pozměňovací návrh 181
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zadavatel může každého zhotovitele 
požádat, aby část zakázky na různých 
úrovních zadal společnostem, které 
nenáleží ke stejné skupině jako on. Tato 
minimální část určená pro subdodávky se 
vyjádří ve formě rozpětí mezi minimálním 
a maximálním procentním podílem. Toto 
rozpětí závisí na předmětu a hodnotě 
zakázky a povaze dotčeného odvětví 
činnosti a především na zjištěném stavu 
hospodářské soutěže a průmyslovém 
potenciálu.

1. Zadavatel zhotovitele požádá, aby část 
zakázky zadal prostřednictvím výběrového 
řízení na příslušných subdodavatelských 
úrovních společnostem, které nenáleží 
k zadavatelově skupině.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise vypracuje víceletý pracovní 
program, který obsahuje hlavní akce, 
předběžný rozpočet a časový rozvrh, které 

Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 34
vypracuje víceletý pracovní program, který 
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jsou nutné pro dosažení cílů programu 
Galileo a EGNOS uvedených v čl. 1 odst. 4 
a 5.

obsahuje hlavní akce, předběžný rozpočet 
a časový rozvrh, které jsou nutné pro 
dosažení cílů programu Galileo a EGNOS 
uvedených v čl. 1 odst. 4 a 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě víceletého pracovního 
programu Komise přijme roční pracovní 
program, jehož součástí je plán provádění 
víceletého programu a odpovídající 
financování.

Na základě víceletého pracovního 
programu Komise přijme v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným v čl. 
35 odst. 3 roční pracovní program, jehož 
součástí je plán provádění víceletého 
programu a odpovídající financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto prováděcí akty přijme přezkumným 
postupem podle čl. 35 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Henri Weber

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při plnění úkolů technické povahy 
uvedených v čl. 13 odst. 2 může Komise 
požádat o nezbytnou pomoc, a to zejména 
odborníky z příslušných vnitrostátních 
agentur v kosmické oblasti, nezávislé 
odborníky a subjekty, a poskytnutí 
nestranných analýz a stanovisek k průběhu 
programů.

Při plnění úkolů technické povahy 
uvedených v čl. 13 odst. 2 může Komise 
požádat o nezbytnou pomoc, a to zejména 
pokud jde o schopnosti a odborné znalosti
příslušných vnitrostátních agentur 
v kosmické oblasti, pomoc nezávislých 
odborníků a subjektů a poskytnutí 
nestranných analýz a stanovisek k průběhu 
programů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 186
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise zajistí, aby byla při navrhování 
a zřizování systémů zaručena ochrana 
osobních údajů a soukromí a aby byly do 
těchto systémů začleněny odpovídající
záruky.

1. Komise zajistí, aby byla při navrhování,
zřizování a využívání systémů v každém 
okamžiku zaručena ochrana osobních 
údajů a soukromí a aby byly do těchto 
systémů začleněny dostatečné záruky.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zajistí provádění tohoto nařízení. 
Každý rok při předkládání předběžného 
návrhu rozpočtu předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 

Komise zajistí provádění tohoto nařízení. 
Každý rok při předkládání předběžného 
návrhu rozpočtu předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
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o provádění programů. o provádění programů. Ve zprávě se uvede 
podrobný rozpis rozpočtových prostředků 
na financování minulých a budoucích 
činností pro provedení programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Článek 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zajistí provádění tohoto nařízení. 
Každý rok při předkládání předběžného 
návrhu rozpočtu předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o provádění programů.

Komise zajistí provádění tohoto nařízení. 
Každý rok při předkládání předběžného 
návrhu rozpočtu předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o provádění programů. Tato zpráva mimo 
jiné zahrnuje:
a) hodnocení provádění programů 
a pokrok dosažený při plnění cílů 
stanovených v souladu s čl. 1 odst. 4 a 5;
b) aktuální hodnocení a kontrolu rizik 
a posouzení jejich možného dopadu 
z hlediska nežádoucích nákladových 
a časových změn;
c) souhrn všech informací předložených 
rozpočtovému orgánu podle čl. 7 odst. 3, 
čl. 8 odst. 2, čl. 9 odst. 2 a čl. 16. odst. 4;
d) hodnocení fungování víceleté 
pověřovací smlouvy uzavřené podle čl. 16 
odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise informuje Evropský parlament 
a Radu v dostatečném předstihu, pokud se 
domnívá, že je možnost vzniku 
nezvladatelných rizik či jiných faktorů, 
které by mohly v programech způsobit 
významné změny, zejména co se týče 
nákladů a časového harmonogramu.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zprávy obsahují veškeré relevantní 
informace o řízení rizika a nákladů, které 
je uplatňováno v rámci programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě možností zjednodušení je při 
hodnocení zkoumána vnitřní a vnější 
soudržnost, význam všech cílů a přínos 
opatření pro priority Unie, pokud jde 
o inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění. Přihlíží k hodnocení 
dlouhodobých dopadů předchozích 
opatření.

Kromě možností zjednodušení je při 
hodnocení zkoumán technologický vývoj 
v oblasti, vnitřní a vnější soudržnost, 
význam všech cílů a přínos opatření pro 
priority Unie, pokud jde o inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění. 
Přihlíží k hodnocení dlouhodobých dopadů 
předchozích opatření.
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Pozměňovací návrh 192
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v článku 5 a 14 je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou
počínaje dnem 1. ledna 2014.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v článku 5 a 14 je 
svěřena Komisi na dobu pěti let počínaje 
dnem 1. ledna 2014. Nejpozději devět 
měsíců před koncem sedmiletého období 
vypracuje Komise zprávu o výkonu 
přenesené pravomoci. Přenesení 
pravomoci se automaticky prodlužuje 
o stejně dlouhá období, pokud Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví proti 
tomuto prodloužení námitku, a to 
nejpozději tři měsíce před koncem 
každého z těchto období počínaje dnem 
vstupu této směrnice v platnost.

Or. ro

Pozměňovací návrh 193
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v článku 5 a 14 je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje 
dnem 1. ledna 2014.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v článku 5, 6, 13, 14
a 26 je svěřena Komisi na dobu neurčitou 
počínaje dnem 1. ledna 2014.

Or. en
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Pozměňovací návrh 194
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článcích 5 
a 14 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení 
se ukončuje přenesení pravomocí v něm 
blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění rozhodnutí 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo 
k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů 
v přenesené pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článcích 5, 
6, 13, 14 a 26 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí 
v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá 
účinku prvním dnem po zveřejnění 
rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm 
upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článků 5 a 14 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský parlament 
i Rada před uplynutím této lhůty informují 
Komisi, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článků 5, 6, 13, 14 a 26 vstoupí v platnost, 
pouze pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky ve 
lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této lhůty 
informují Komisi, že námitky nevysloví. 
Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Philippe Lamberts
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zástupci Agentury pro evropský GNSS 
a Evropské kosmické agentury se mohou
jako pozorovatelé podílet na činnosti 
výboru za podmínek stanovených jeho 
jednacím řádem.

4. Zástupci Agentury pro evropský GNSS 
a Evropské kosmické agentury se podílejí
jako pozorovatelé na činnosti výboru za 
podmínek stanovených jeho jednacím 
řádem.

Or. en


