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Ændringsforslag 93
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) De af EU udviklede 
ruminfrastrukturer og tjenesteydelser bør 
forblive civile systemer under civil 
kontrol. Kommissionen skal sikre 
gennemsigtighed i finansieringen af og 
samarbejdet mellem de militære og civile 
strategier for udnyttelse af rummet.

Or. en

Ændringsforslag 94
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Som følge af den øgede brug af 
satellitnavigation inden for mange 
aktivitetsområder kan afbrydelser i 
tjenesterne medføre omfattende skader i 
det moderne samfund. Derudover er 
satellitnavigationssystemer på grund af 
deres strategiske betydning infrastrukturer, 
der er særligt følsomme over for misbrug.
De nævnte forhold kan få indvirkning på 
EU's og medlemsstaternes sikkerhed. Der 
bør derfor tages højde for 
sikkerhedskravene ved udformningen, 
etableringen og driften af infrastrukturer 
under programmerne Galileo og Egnos.

(8) Som følge af den øgede brug af 
satellitnavigation inden for mange 
aktivitetsområder kan afbrydelser i 
tjenesterne medføre omfattende skader i 
det moderne samfund. Derudover er 
satellitnavigationssystemer på grund af 
deres strategiske betydning infrastrukturer, 
der er særligt følsomme over for misbrug.
De nævnte forhold kan få indvirkning på 
EU's og medlemsstaternes sikkerhed. Der 
bør derfor tages højde for de strengeste 
sikkerhedskrav ved udformningen, 
etableringen og driften af infrastrukturer 
under programmerne Galileo og Egnos.

Or. lv
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Ændringsforslag 95
Vladimír Remek

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Egnosprogrammet er i driftsfasen, 
efter at den åbne tjeneste og tjenesten 
"Safety of Life" erklæredes for 
operationelle i henholdsvis oktober 2009 
og marts 2011.

(10) Egnosprogrammet er i driftsfasen, 
efter at den åbne tjeneste og tjenesten 
"Safety of Life" erklæredes for 
operationelle i henholdsvis oktober 2009 
og marts 2011. Der skal gives absolut 
prioritet til en sikring af fuld dækning af 
medlemsstaternes områder. Som næste 
skridt vil det være hensigtsmæssigt at 
udvide dækningen.

Or. en

Ændringsforslag 96
Fiona Hall

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Galileoprogrammets etablerings-, 
ibrugtagnings- og driftsfase og 
Egnosprogrammets driftsfase bør i 
princippet finansieres fuldt ud af EU. I 
overensstemmelse med forordning (EF, 
Euratom) nr.°1605/2002 af 25. juni 2002 
om finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige
budget bør medlemsstaterne kunne bidrage 
finansielt eller i form af naturalier til 
programmerne i henhold til passende 
aftaler for at finansiere supplerende 
elementer i programmerne, som de ønsker 
gennemført, eksempelvis systemarkitektur 
eller visse supplerende sikkerhedsbehov.
Tredjelande og internationale 
organisationer bør også kunne bidrage til 
programmerne.

(13) Galileoprogrammets etablerings-, 
ibrugtagnings- og driftsfase og 
Egnosprogrammets driftsfase bør i 
princippet finansieres fuldt ud af EU. I 
overensstemmelse med forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 
om finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget bør medlemsstaterne kunne bidrage 
finansielt eller i form af naturalier til 
programmerne i henhold til passende 
aftaler for at finansiere supplerende 
elementer i programmerne, som er 
relateret til deres særlige mål. Tredjelande 
og internationale organisationer bør også 
kunne bidrage til programmerne.
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Or. en

Ændringsforslag 97
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Galileoprogrammets etablerings-, 
ibrugtagnings- og driftsfase og 
Egnosprogrammets driftsfase bør i 
princippet finansieres fuldt ud af EU. I 
overensstemmelse med forordning (EF, 
Euratom) nr.°1605/2002 af 25. juni 2002 
om finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget bør medlemsstaterne kunne bidrage 
finansielt eller i form af naturalier til 
programmerne i henhold til passende 
aftaler for at finansiere supplerende 
elementer i programmerne, som de ønsker 
gennemført, eksempelvis systemarkitektur 
eller visse supplerende sikkerhedsbehov.
Tredjelande og internationale 
organisationer bør også kunne bidrage til 
programmerne.

(13) Galileoprogrammets etablerings-, 
ibrugtagnings- og driftsfase og 
Egnosprogrammets driftsfase bør i 
princippet finansieres fuldt ud af EU. I 
overensstemmelse med forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 
om finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget bør medlemsstaterne kunne bidrage 
finansielt eller i form af naturalier til 
programmerne i henhold til passende 
aftaler for at finansiere supplerende 
elementer i programmerne, som er 
relateret til deres særlige mål. Tredjelande 
og internationale organisationer bør også 
kunne bidrage til programmerne.

Or. en

Ændringsforslag 98
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at sikre, at programmerne 
videreføres, er det nødvendigt, at der 
skabes en passende finansiel ramme, der 
tillader EU fortsat at finansiere disse 
programmer. Det må ligeledes angives, 

(14) I betragtning af den lange tid, det 
tager at gennemføre disse projekter, og de 
omfattende investeringer, der allerede er 
foretaget i projekterne, er det af hensyn til 
kontinuiteten i planlægningen og 
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hvor stort et budget der er nødvendigt for 
perioden fra 1. januar 2014 til 31. 
december 2020 til finansiering af den 
resterende del af etablerings- og 
ibrugtagningsfasen af Galileo samt driften 
af systemerne.

programmernes forvaltningsmæssige 
stabilitet nødvendigt at sikre tilstrækkelige 
og konsekvente finansielle forpligtelser 
over flere finansielle 
planlægningsperioder. For at sikre, at 
programmerne videreføres, er det 
nødvendigt, at der skabes en passende 
finansiel ramme, der tillader EU fortsat at 
finansiere disse programmer. Det må 
ligeledes specificeres, hvor stort et budget 
der maksimalt er nødvendigt for perioden 
fra 1. januar 2014 til 31. december 2020 til 
finansiering af den resterende del af
etablerings- og ibrugtagningsfasen af 
Galileo samt driften af systemerne.

Or. en

Ændringsforslag 99
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Det er nødvendigt at præcisere, hvilke 
aktiviteter budgetbevillingerne, som EU i 
henhold til denne forordning bevilger til 
programmerne for perioden 2014-2020, 
ydes til. Disse bevillinger bør først og 
fremmest ydes til aktiviteter i forbindelse 
med etablerings- og ibrugtagningsfasen af 
Galileoprogrammet, herunder forvaltning 
af og tilsyn med denne fase, og aktiviteter i 
forbindelse med driften af systemet under 
Galileoprogrammet, bl.a. aktiviteter forud 
for eller til forberedelse af denne fase, og 
Egnosprogrammet. Der bør ligeledes ydes 
bevillinger til finansiering af en række 
andre aktiviteter, som er nødvendige med 
henblik på forvaltning og gennemførelse af 
programmålene.

(16) Det er nødvendigt at præcisere, hvilke 
aktiviteter budgetbevillingerne, som EU i 
henhold til denne forordning bevilger til 
programmerne for perioden 2014-2020, 
ydes til. Disse bevillinger bør først og 
fremmest ydes til aktiviteter i forbindelse 
med etablerings- og ibrugtagningsfasen af 
Galileoprogrammet, herunder forvaltning 
af og tilsyn med denne fase, og aktiviteter i 
forbindelse med driften af systemet under 
Galileoprogrammet, bl.a. aktiviteter forud 
for eller til forberedelse af denne fase, og 
Egnosprogrammet. Der bør ligeledes ydes 
bevillinger til finansiering af en række 
andre aktiviteter, som er nødvendige med 
henblik på forvaltning og gennemførelse af 
programmålene. Kommissionen skal på 
gennemsigtig vis aflægge rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om de 
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årlige bevillinger, der afsættes til hver 
enkelt aktivitet.

Or. en

Ændringsforslag 100
Vladimír Remek

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det bør ligeledes bemærkes, at de 
budgetmidler, som er fastsat i nærværende 
forordning, ikke dækker virksomhed 
finansieret via programmet Horizon 2020, 
rammeprogrammet for forskning og 
innovation, f.eks. udvikling af 
applikationer afledt af systemerne. Denne 
virksomhed vil gøre det muligt at optimere 
udnyttelsen af programtjenesterne, sikre et 
positivt afkast af EU's investeringer, når 
det gælder økonomiske og sociale 
fortjenester, og forbedre ekspertisen inden 
for satellitnavigationsteknologi hos EU's 
virksomheder.

(18) Det bør ligeledes bemærkes, at de 
budgetmidler, som er fastsat i nærværende 
forordning, ikke dækker virksomhed 
finansieret via programmet Horizon 2020, 
rammeprogrammet for forskning og 
innovation ("Horizon 2020"), f.eks. 
udvikling af applikationer afledt af 
systemerne. Denne virksomhed vil gøre det 
muligt at optimere udnyttelsen af 
programtjenesterne, sikre et positivt afkast 
af EU's investeringer, når det gælder 
økonomiske og sociale fortjenester, og 
forbedre ekspertisen inden for 
satellitnavigationsteknologi hos EU's 
virksomheder. Programmerne bør derfor 
fra Horizon 2020 modtage tilstrækkelig 
finansiering til europæiske GNSS-
aktiviteter, som hovedsagelig bør 
anvendes til udvikling af applikationer 
afledt af systemerne, med det formål at få 
størst muligt socioøkonomisk udbytte af 
programmerne, samt forskning i 
udviklingen af nye teknologier (f.eks. 
atomure) til brug i opgraderinger af 
europæiske GNSS (f.eks. anden 
generation af Galileo), så der kan være 
sikkerhed for, at europæiske GNSS-
programmer skaber vedvarende merværdi 
sammenlignet med tilsvarende 
programmer verden over.

Or. en
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Ændringsforslag 101
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det bør ligeledes bemærkes, at de 
budgetmidler, som er fastsat i nærværende 
forordning, ikke dækker virksomhed 
finansieret via programmet Horizon 2020, 
rammeprogrammet for forskning og 
innovation, f.eks. udvikling af 
applikationer afledt af systemerne. Denne 
virksomhed vil gøre det muligt at optimere 
udnyttelsen af programtjenesterne, sikre et 
positivt afkast af EU's investeringer, når 
det gælder økonomiske og sociale 
fortjenester, og forbedre ekspertisen inden 
for satellitnavigationsteknologi hos EU's 
virksomheder.

(18) Det bør ligeledes bemærkes, at de 
budgetmidler, som er fastsat i nærværende 
forordning, ikke dækker virksomhed 
finansieret via programmet Horizon 2020, 
rammeprogrammet for forskning og 
innovation, f.eks. udvikling af 
applikationer afledt af systemerne. Denne 
virksomhed vil gøre det muligt at optimere 
udnyttelsen af programtjenesterne, sikre 
udviklingen af downstream rumtjenester 
til gavn for borgerne, et positivt afkast af 
EU's investeringer, når det gælder 
økonomiske og sociale fortjenester, og 
forbedre ekspertisen inden for 
satellitnavigationsteknologi hos EU's 
virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 102
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Endvidere er der behov for, at
indtægterne fra driften af systemerne 
tilfalder EU som godtgørelse for de 
tidligere investeringer. Derudover kan der 
fastsættes en ordning for fordeling af 
indtægterne i alle kontrakter, som indgås 
med virksomheder i den private sektor.

(19) Endvidere er der behov for, at 
indtægterne fra driften af systemerne 
tilfalder EU som godtgørelse for de 
tidligere investeringer. I denne forbindelse 
bør der opkræves gebyr hos 
medlemsstaterne, hver gang de benytter 
den statsregulerede tjeneste (”PRS”) til 
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militære formål. Derudover bør der 
fastsættes en ordning for fordeling af 
indtægterne i alle kontrakter, som indgås 
med virksomheder i den private sektor, 
såfremt disse virksomheder har bidraget 
til investeringerne, baseret på princippet 
om, at tab og fortjeneste bør stå i rimeligt 
forhold til de offentlige og private 
deltageres investeringer.

Or. en

Begrundelse

I henhold til en undersøgelse foretaget af Kommissionen vil forsvarssektoren og sektoren for 
intern sikkerhed være de sektorer, der vil anvende langt det største antal PRS-modtagere, og 
alle medlemsstater, undtagen Det Forenede Kongerige og Tyskland, planlægger at benytte 
PRS- applikationer i deres nationale forsvarssektorer. Eftersom forsvar ikke hører under 
EU’s kompetence, bør medlemsstaternes anvendelse af Galileo til forsvarsformål gøres 
gebyrpligtig og indtægterne tilfalde EU som godtgørelse for de tidligere investeringer.

Ændringsforslag 103
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at undgå de budgetoverskridelser 
og forsinkelser, som i de sidste år har 
påvirket gennemførelsen af programmerne, 
kræves der en forstærket indsats for at 
kontrollere de risici, der vil kunne medføre 
meromkostninger, således som Rådet 
krævede i sine konklusioner af 31. marts 
2011 og Rådet i sine beslutninger af 8. juni 
2011, og som det fremgår af 
Kommissionens meddelelse til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget af 29. juni 2011 med 
titlen "Et budget for Europa 2020".

(20) For at undgå de budgetoverskridelser 
og forsinkelser, som i de sidste år har 
påvirket gennemførelsen af programmerne, 
vil der blive gjort en forstærket indsats for 
at kontrollere de risici, der vil kunne 
medføre meromkostninger, således som 
Rådet krævede i sine konklusioner af 31. 
marts 2011 og Rådet i sine beslutninger af
8. juni 2011, og som det fremgår af 
Kommissionens meddelelse til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget af 29. juni 2011 med 
titlen "Et budget for Europa 2020".
Etablerings- og ibrugtagningsrisici anslås 
at udgøre omkring 1 005 mio. EUR (i 
løbende priser) og er blevet medtaget i 
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programmernes finansieringsramme.
Såfremt der opstår behov for yderligere 
finansielle midler til disse programmer, 
bør disse midler ikke fremskaffes på 
bekostning af mindre, men vellykkede 
projekter, der finansieres over Unionens 
budget. Alle yderligere finansielle midler 
hidrørende fra disse risici bør dækkes af 
margenen mellem loftet for de egne 
indtægter og loftet for den flerårige 
finansielle ramme.

Or. en

Ændringsforslag 104
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Det Europæiske GNSS-agentur blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 912/2010 af 22. 
september 2010 om oprettelse af Det 
Europæiske GNSS-agentur, om ophævelse 
af Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 
om forvaltningsstrukturerne for de 
europæiske programmer for satellitbaseret 
radionavigation og om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
683/2008) med henblik på at nå 
målsætningerne for Galileo- og 
Egnosprogrammerne og udføre en række 
opgaver i forbindelse med gennemførelsen 
af programmerne. Det er et EU-agentur, 
der som et organ i henhold til artikel 185 i 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 
skal opfylde EU-agenturernes forpligtelser.
Agenturet bør tildeles en række opgaver, 
som vedrører programsikkerheden, 
agenturets eventuelle udpegelse som 
kompetent PRS-myndighed og dets bidrag 
til systemernes markedsføring. Det bør 
ligeledes varetage opgaver, som 

(23) Det Europæiske GNSS-agentur blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 912/2010 af 22. 
september 2010 om oprettelse af Det 
Europæiske GNSS-agentur, om ophævelse 
af Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 
om forvaltningsstrukturerne for de 
europæiske programmer for satellitbaseret 
radionavigation og om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
683/2008) med henblik på at nå 
målsætningerne for Galileo- og 
Egnosprogrammerne og udføre en række 
opgaver i forbindelse med gennemførelsen 
af programmerne. Det er et EU-agentur, 
der som et organ i henhold til artikel 185 i 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 
skal opfylde EU-agenturernes forpligtelser.
Agenturet bør tildeles en række opgaver, 
som vedrører programsikkerheden, 
agenturets eventuelle udpegelse som 
kompetent PRS-myndighed og dets 
fremme og markedsføring af de tjenester, 
der leveres. Det bør også skabe tæt 
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Kommissionen kan tildele det ved hjælp af 
en eller flere uddelegeringsaftaler, som 
omfatter forskellige andre specifikke 
opgaver i forbindelse med programmerne, 
bl.a. opgaver i tilknytning til systemernes 
driftsfaser og fremme af applikationer og 
tjenester på markedet for satellitnavigation.
For at Kommissionen som repræsentant for 
EU kan udøve sine kontrolbeføjelser fuldt 
ud, bør disse uddelegeringsaftaler navnlig 
omfatte de generelle betingelser, der 
gælder for forvaltningen af de midler, som 
administreres af Det Europæiske GNSS-
agentur.

kontakt med brugere og potentielle 
brugere af de tjenester, der leveres under 
programmerne, og indsamle oplysninger 
om deres krav og udviklingen på 
markedet for satellitnavigation. Desuden 
bør agenturet sætte fokus på områder, 
hvor lovgivningsmæssige bestemmelser 
kunne tilpasses eller indføres for at 
udnytte fordelene ved GNSS, og det bør 
varetage opgaver, der har til formål at 
maksimere de socioøkonomiske fordele 
ved programmerne, herunder ved at 
etablere en vedtagelseskøreplan efter 
applikationsområde. Det bør yderligere
varetage opgaver, som Kommissionen kan 
tildele det ved hjælp af en eller flere 
uddelegeringsaftaler, som omfatter 
forskellige andre specifikke opgaver i 
forbindelse med programmerne, bl.a. 
opgaver i tilknytning til systemernes 
driftsfaser og fremme af applikationer og 
tjenester på markedet for satellitnavigation.
For at Kommissionen som repræsentant for 
EU kan udøve sine kontrolbeføjelser fuldt 
ud, bør disse uddelegeringsaftaler navnlig 
omfatte de generelle betingelser, der 
gælder for forvaltningen af de midler, som
administreres af Det Europæiske GNSS-
agentur.

Or. en

Ændringsforslag 105
Vladimír Remek

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Det Europæiske GNSS-agentur blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 912/2010 af 22. 
september 2010 om oprettelse af Det 
Europæiske GNSS-agentur, om ophævelse 
af Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 

(23) Det Europæiske GNSS-agentur blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 912/2010 af 22. 
september 2010 om oprettelse af Det 
Europæiske GNSS-agentur, om ophævelse 
af Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 
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om forvaltningsstrukturerne for de 
europæiske programmer for satellitbaseret 
radionavigation og om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
683/2008) med henblik på at nå 
målsætningerne for Galileo- og 
Egnosprogrammerne og udføre en række 
opgaver i forbindelse med gennemførelsen 
af programmerne. Det er et EU-agentur, 
der som et organ i henhold til artikel 185 i 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 
skal opfylde EU-agenturernes forpligtelser.
Agenturet bør tildeles en række opgaver, 
som vedrører programsikkerheden, 
agenturets eventuelle udpegelse som 
kompetent PRS-myndighed og dets bidrag 
til systemernes markedsføring. Det bør 
ligeledes varetage opgaver, som 
Kommissionen kan tildele det ved hjælp af 
en eller flere uddelegeringsaftaler, som 
omfatter forskellige andre specifikke 
opgaver i forbindelse med programmerne, 
bl.a. opgaver i tilknytning til systemernes 
driftsfaser og fremme af applikationer og 
tjenester på markedet for satellitnavigation.
For at Kommissionen som repræsentant for 
EU kan udøve sine kontrolbeføjelser fuldt 
ud, bør disse uddelegeringsaftaler navnlig 
omfatte de generelle betingelser, der 
gælder for forvaltningen af de midler, som 
administreres af Det Europæiske GNSS-
agentur.

om forvaltningsstrukturerne for de
europæiske programmer for satellitbaseret 
radionavigation og om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
683/2008) med henblik på at nå 
målsætningerne for Galileo- og 
Egnosprogrammerne og udføre en række 
opgaver i forbindelse med gennemførelsen 
af programmerne. Det er et EU-agentur, 
der som et organ i henhold til artikel 185 i 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 
skal opfylde EU-agenturernes forpligtelser.
Agenturet bør tildeles en række opgaver, 
som vedrører programsikkerheden, 
agenturets eventuelle udpegelse som 
kompetent PRS-myndighed og dets bidrag 
til systemernes markedsføring. Det bør 
ligeledes varetage opgaver, som 
Kommissionen kan tildele det ved hjælp af 
en eller flere uddelegeringsaftaler, som 
omfatter forskellige andre specifikke 
opgaver i forbindelse med programmerne, 
bl.a. opgaver i tilknytning til systemernes 
driftsfaser og fremme af applikationer og 
tjenester på markedet for satellitnavigation.
For at Kommissionen som repræsentant for 
EU kan udøve sine kontrolbeføjelser fuldt 
ud, bør disse uddelegeringsaftaler navnlig 
omfatte de generelle betingelser, der 
gælder for forvaltningen af de midler, som 
administreres af Det Europæiske GNSS-
agentur. Der bør indføres en passende 
overgangsperiode for at sikre et vellykket 
resultat af gennemførelsen af den nye 
ramme for styringen.  Der bør desuden 
stilles tilstrækkeligt med menneskelige 
ressourcer til rådighed for Det 
Europæiske GNSS-agentur under 
overgangsperioden og tiden derefter.

Or. en

Ændringsforslag 106
Vladimír Remek
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Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) EU bør indgå en flerårig 
uddelegeringsaftale med Det Europæiske 
GNSS-agentur, der dækker de tekniske og 
programmatiske aspekter. For at 
Kommissionen som repræsentant for EU 
kan udøve sine kontrolbeføjelser fuldt ud, 
bør uddelegeringsaftalen navnlig omfatte 
de generelle betingelser, der gælder for 
forvaltningen af de midler, der 
administreres af Den Europæiske 
Rumorganisation. Da det drejer sig om 
aktiviteter, som udelukkende finansieres af 
EU, bør disse betingelser indebære en grad 
af kontrol svarende til, hvad der ville blive 
krævet, hvis Den Europæiske 
Rumorganisation var et EU-agentur.

(24) EU bør indgå en flerårig 
uddelegeringsaftale med Det Europæiske 
GNSS-agentur, der dækker de tekniske og 
programmatiske aspekter. For at 
Kommissionen som repræsentant for EU 
kan udøve sine kontrolbeføjelser fuldt ud, 
bør uddelegeringsaftalen navnlig omfatte 
de generelle betingelser, der gælder for 
forvaltningen af de midler, der 
administreres af Den Europæiske 
Rumorganisation. Da det drejer sig om 
aktiviteter, som udelukkende finansieres af 
EU, bør disse betingelser indebære en grad 
af kontrol svarende til, hvad der ville blive 
krævet, hvis Den Europæiske 
Rumorganisation var et EU-agentur. Der 
bør indføres en passende 
overgangsperiode for at sikre et vellykket 
resultat af gennemførelsen af den nye 
ramme for styringen.

Or. en

Ændringsforslag 107
Vladimír Remek

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Da programmerne i princippet vil 
blive finansieret af EU, bør de offentlige 
indkøb under programmerne være i 
overensstemmelse med EU's regler for 
offentlige indkøb og bør først og fremmest 
have til formål at sikre valuta for pengene 
og kontrol med udgifterne samt mindske 
risiciene, øge effektiviteten og mindske 
afhængigheden af en enkelt leverandør.
Der bør sikres åben adgang og loyal 

(28) Da programmerne i princippet vil 
blive finansieret af EU, bør de offentlige 
indkøb under programmerne være i 
overensstemmelse med EU's regler for 
offentlige indkøb og bør først og fremmest 
have til formål at sikre valuta for pengene 
og kontrol med udgifterne samt mindske 
risiciene, øge effektiviteten og mindske 
afhængigheden af en enkelt leverandør.
Der bør sikres åben adgang og loyal 
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konkurrence i hele den industrielle 
forsyningskæde, så der bliver mulighed for 
afbalanceret deltagelse af virksomheder på 
alle niveauer, herunder især nytilkomne og 
små og mellemstore virksomheder 
("SMV'er"). Eventuel misbrug af 
markedsdominans og langvarig 
afhængighed af enkelte leverandører bør 
undgås. For at mindske programrisiciene, 
undgå afhængighed af en enkelt leverandør 
og sikre en bedre overordnet kontrol med 
programmet, omkostningerne og 
tidsplanen, bør det tilstræbes at anvende 
flere forskellige leverandører, når det er 
hensigtsmæssigt. EU's virksomheder bør 
have mulighed for at anvende leverandører 
uden for EU i forbindelse med visse 
komponenter og tjenester, hvis det 
bevisligt er forbundet med væsentlige 
fordele med hensyn til kvalitet og 
omkostninger, dog under hensyntagen til 
programmernes strategiske karakter og 
EU’s sikkerheds- og eksportkontrolkrav.
Der bør drages fordel af investeringerne og 
af virksomhedernes erfaringer og 
kompetencer, som bl.a. er erhvervet i 
programmernes definitions-, udviklings- og 
valideringsfaser, samtidig med at det 
sikres, at konkurrencebaserede udbud ikke 
påvirkes negativt.

konkurrence i hele den industrielle 
forsyningskæde, så der bliver mulighed for 
afbalanceret deltagelse af virksomheder på 
alle niveauer, herunder især nytilkomne og 
små og mellemstore virksomheder 
("SMV'er"). Eventuel misbrug af 
markedsdominans og langvarig 
afhængighed af enkelte leverandører bør 
undgås. For at mindske programrisiciene, 
undgå afhængighed af en enkelt leverandør 
og sikre en bedre overordnet kontrol med 
programmet, omkostningerne og 
tidsplanen, bør det tilstræbes at anvende 
flere forskellige leverandører, når det er 
hensigtsmæssigt. EU's virksomheder bør 
have mulighed for at anvende leverandører 
uden for EU i forbindelse med visse 
komponenter og tjenester, hvis det 
bevisligt er forbundet med væsentlige 
fordele med hensyn til kvalitet og 
omkostninger, dog under hensyntagen til 
programmernes strategiske karakter og 
EU’s sikkerheds- og eksportkontrolkrav.
Der bør drages fordel af investeringerne og 
af virksomhedernes erfaringer og 
kompetencer, som bl.a. er erhvervet i 
programmernes definitions-, udviklings- og 
valideringsfaser, samtidig med at det 
sikres, at konkurrencebaserede udbud ikke 
påvirkes negativt. Desuden bør hver enkelt 
offentlige indkøbsprocedure indeholde 
præcise vurderingskriterier.

Or. en

Ændringsforslag 108
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Da programmerne i princippet vil 
blive finansieret af EU, bør de offentlige 

(28) Da programmerne i princippet vil 
blive finansieret af EU, bør de offentlige 
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indkøb under programmerne være i 
overensstemmelse med EU's regler for 
offentlige indkøb og bør først og fremmest 
have til formål at sikre valuta for pengene 
og kontrol med udgifterne samt mindske 
risiciene, øge effektiviteten og mindske 
afhængigheden af en enkelt leverandør.
Der bør sikres åben adgang og loyal 
konkurrence i hele den industrielle 
forsyningskæde, så der bliver mulighed for 
afbalanceret deltagelse af virksomheder på 
alle niveauer, herunder især nytilkomne og 
små og mellemstore virksomheder 
("SMV'er"). Eventuel misbrug af 
markedsdominans og langvarig 
afhængighed af enkelte leverandører bør 
undgås. For at mindske programrisiciene, 
undgå afhængighed af en enkelt leverandør 
og sikre en bedre overordnet kontrol med 
programmet, omkostningerne og 
tidsplanen, bør det tilstræbes at anvende 
flere forskellige leverandører, når det er 
hensigtsmæssigt. EU's virksomheder bør 
have mulighed for at anvende leverandører 
uden for EU i forbindelse med visse 
komponenter og tjenester, hvis det 
bevisligt er forbundet med væsentlige 
fordele med hensyn til kvalitet og 
omkostninger, dog under hensyntagen til 
programmernes strategiske karakter og 
EU’s sikkerheds- og eksportkontrolkrav.
Der bør drages fordel af investeringerne og 
af virksomhedernes erfaringer og 
kompetencer, som bl.a. er erhvervet i 
programmernes definitions-, udviklings- og 
valideringsfaser, samtidig med at det 
sikres, at konkurrencebaserede udbud ikke 
påvirkes negativt.

indkøb under programmerne være i 
overensstemmelse med EU's regler for 
offentlige indkøb og bør først og fremmest 
have til formål at sikre valuta for pengene 
og kontrol med udgifterne samt mindske 
risiciene, øge effektiviteten og mindske 
afhængigheden af en enkelt leverandør.
Der bør sikres åben adgang og loyal 
konkurrence i hele den industrielle 
forsyningskæde, så der bliver mulighed for 
afbalanceret deltagelse af virksomheder på 
alle niveauer, herunder især nytilkomne og 
små og mellemstore virksomheder 
("SMV'er"). Eventuel misbrug af 
markedsdominans og langvarig 
afhængighed af enkelte leverandører bør 
undgås. For at mindske programrisiciene, 
undgå afhængighed af en enkelt leverandør 
og sikre en bedre overordnet kontrol med 
programmet, omkostningerne og
tidsplanen, bør det tilstræbes at anvende 
flere forskellige leverandører, når det er 
muligt. EU's virksomheder bør have 
mulighed for at anvende leverandører uden 
for EU i forbindelse med visse 
komponenter og tjenester, hvis det 
bevisligt er forbundet med væsentlige 
fordele med hensyn til kvalitet og 
omkostninger, dog under hensyntagen til 
programmernes strategiske karakter og 
EU’s sikkerheds- og eksportkontrolkrav.
Der bør drages fordel af investeringerne og 
af virksomhedernes erfaringer og 
kompetencer, som bl.a. er erhvervet i 
programmernes definitions-, udviklings- og 
valideringsfaser, samtidig med at det 
sikres, at konkurrencebaserede udbud ikke 
påvirkes negativt.

Or. en

Ændringsforslag 109
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) Eftersom de tjenester, der tilbydes af 
den statsregulerede tjeneste, kan spille en 
vigtig rolle for forskellige våbensystemer, 
især hvad angår navigation og styring, er 
det vigtigt, at Kommissionen, Tjenesten 
for EU's Optræden Udadtil og 
medlemsstaterne handler i 
overensstemmelse med rumtraktaten fra 
1967. Bestræbelserne bør øges for enten 
at opnå en revision af de internationale 
retlige rammer eller indgåelsen af en ny 
traktat, som tager højde for de 
teknologiske fremskridt siden 1960'erne, 
med det formål at forhindre et 
våbenkapløb i det ydre rum.

Or. en

Ændringsforslag 110
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Der bør træffes foranstaltninger til 
beskyttelse af personoplysninger og sikring 
af privatlivets fred inden for rammerne af 
programmerne.

(33) EU er baseret på respekten for de 
grundlæggende rettigheder, og i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder anerkender 
navnlig artikel 7 og 8 udtrykkeligt den 
grundlæggende ret til respekt for privatliv 
og beskyttelse af personoplysninger. Der 
bør træffes foranstaltninger til beskyttelse 
af personoplysninger og sikring af 
privatlivets fred inden for rammerne af 
programmerne, især hvad angår udvikling 
og anvendelse af sporingsteknologi.

Or. en
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Ændringsforslag 111
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) For at fastsætte de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre systemernes 
kompatibilitet og interoperabilitet med 
andre satellitnavigationssystemer og 
traditionelle navigationsmetoder samt sikre 
systemernes sikkerhed og drift bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter tillægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde på disse to 
kompetenceområder. Det er særlig vigtigt, 
at Kommissionen foretager passende 
høringer i forbindelse med sit forberedende 
arbejde, herunder af eksperter.
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
de relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

(37) For at fastsætte de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre systemernes 
kompatibilitet og interoperabilitet med 
andre satellitnavigationssystemer og 
traditionelle navigationsmetoder, sikre 
systemernes sikkerhed og drift, etablere en 
ramme for forvaltning af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, fastsætte milepæle 
for evalueringen af gennemførelsen af 
programmerne, mindske programrisici og 
vedtage flerårige arbejdsprogrammer bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde tillægges Kommissionen 
med hensyn til disse to 
kompetenceområder. Det er særlig vigtigt, 
at Kommissionen foretager passende 
høringer i forbindelse med sit forberedende 
arbejde, herunder af eksperter.
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
de relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og til Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 112
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Betragtning 37 a (ny)



PE492.596v01-00 18/59 AM\906180DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37a) Eftersom det anslås, at der på 
omkring 5 % af flyene er installeret 
udstyr, der gør det muligt at anvende 
GNSS, bør der ydes støtte til 
luftfartsselskaberne for at hjælpe dem 
med at foretage de investeringer, der er 
nødvendige for en ordentlig udnyttelse af 
systemet.  

Or. pl

Ændringsforslag 113
Antonio Cancian

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Programmerne Egnos og Galileo 
omfatter alle de aktiviteter, der er 
nødvendige for at definere, udvikle, 
validere, bygge, drive, forny og forbedre de 
to europæiske satellitbaserede 
navigationssystemer, nemlig systemet 
etableret under Galileoprogrammet og 
Egnossystemet, og for at værne om 
sikkerheden.

1. Programmerne Egnos og Galileo 
omfatter udviklingen af applikationer og 
alle de aktiviteter, der er nødvendige for at 
definere, udvikle, validere, bygge, drive, 
forny og forbedre de to europæiske 
satellitbaserede navigationssystemer, 
nemlig systemet etableret under 
Galileoprogrammet og Egnossystemet, og 
for at værne om sikkerheden.

Or. en

Ændringsforslag 114
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Egnossystemet er en infrastruktur, der 
overvåger og korrigerer signaler udsendt af 

3. Egnossystemet er en infrastruktur, der 
overvåger og korrigerer signaler udsendt af 
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eksisterende globale 
satellitnavigationssystemer. Systemet 
omfatter jordstationer og en række 
transpondere, der installeres i 
geostationære satellitter.

eksisterende globale 
satellitnavigationssystemer samt
signalerne fra den åbne tjeneste, som 
tilbydes af systemet etableret under 
Galileo-programmet, når disse bliver 
tilgængelige. Systemet omfatter 
jordstationer og en række transpondere, der 
installeres i geostationære satellitter.

Or. en

Ændringsforslag 115
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) at tilbyde en statsreguleret tjeneste 
("Public Regulated Service" - PRS), der er 
forbeholdt statsligt autoriserede brugere, til 
følsomme anvendelser, der kræver en høj 
grad af tjenestekontinuitet. Den 
statsregulerede tjeneste anvender robuste, 
krypterede signaler

(d) at tilbyde en statsreguleret tjeneste 
("Public Regulated Service" - PRS), der er 
forbeholdt statsligt autoriserede brugere, til 
følsomme anvendelser, der kræver en høj 
grad af tjenestekontinuitet. Den 
statsregulerede tjeneste anvender robuste, 
krypterede signaler. Anvender 
medlemsstaterne i en hvilken som helst 
form denne tjeneste til militære formål og 
applikationer, skal de bidrage finansielt 
hertil.  

Or. en

Ændringsforslag 116
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Egnosprogrammet har endvidere som 
specifikt mål at udvide den geografiske 

Egnosprogrammet har endvidere som 
specifikt mål at udvide den geografiske 
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dækning for disse tjenester til hele EU's 
område og, under hensyntagen til tekniske 
hindringer og på grundlag af internationale 
aftaler, til andre dele af verden, navnlig 
områder i tredjelande, der støder op til det 
fælles europæiske luftrum.

dækning for disse tjenester til hele EU's 
område så hurtigt som muligt og, under 
hensyntagen til tekniske hindringer og på 
grundlag af internationale aftaler, til andre 
dele af verden, navnlig områder i 
tredjelande, der støder op til det fælles 
europæiske luftrum.

Or. en

Ændringsforslag 117
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastlægger 
bestemmelserne om etablering og drift af 
systemerne inden for rammerne af de 
europæiske programmer for satellitbaseret 
navigation, navnlig bestemmelserne om 
EU's styring og finansielle bidrag.

Denne forordning fastlægger 
bestemmelserne om etablering og drift af 
systemerne inden for rammerne af de 
europæiske programmer for satellitbaseret 
navigation på hele EU’s område, navnlig 
bestemmelserne om EU's styring og 
finansielle bidrag.

Or. ro

Ændringsforslag 118
Antonio Cancian

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) en driftsfase, der omfatter forvaltning af 
infrastrukturen, vedligeholdelse, løbende 
videreudvikling og fornyelse og 
beskyttelse af systemet, certificerings- og 
standardiseringsaktiviteter i forbindelse 
med programmet, levering og 
markedsføring af tjenester og alle andre 
aktiviteter, der er nødvendige for systemets 

(d) en driftsfase, der omfatter forvaltning af 
infrastrukturen, vedligeholdelse, løbende 
videreudvikling og fornyelse og 
beskyttelse af systemet, certificerings- og 
standardiseringsaktiviteter i forbindelse 
med programmet, levering og 
markedsføring af tjenester, udvikling af 
applikationer og alle andre aktiviteter, der 
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videre udvikling og for en vellykket 
gennemførelse af programmet. Målet er, at 
denne fase indledes gradvist mellem 2014 
og 2015 med leveringen af de første 
tjenester.

er nødvendige for systemets videre 
udvikling og for en vellykket 
gennemførelse af programmet. Målet er, at 
denne fase indledes gradvist mellem 2014 
og 2015 med leveringen af de første 
tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 119
Vladimír Remek

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I og efter perioden 2014-2020 anvendes 
følgende indikatorer og mål bl.a. til at 
måle, i hvor høj grad Galileoprogrammets 
særlige målsætninger er blevet opfyldt:
(a) samlet antal operationelle satellitter:
18 satellitter inden 2015, 30 inden 2019
(b) reservesatellitter på jorden med 
henblik på vedligeholdelse: 2 inden 2019
(c) version af den jordbaserede 
infrastruktur: version 2 inden 2015
(d) antal tjenester, som leveres: 3 
indledende tjenester inden 2015, 5 
tjenester inden 2020

Or. en

Begrundelse

Det vil være nødvendigt i årene 2014-2020 at forberede nogle af de elementer i den 
fremtidige udvikling af GNSS, der skal gennemføres i perioden 2020-2027. Det er vigtigt at 
minde om, at det også er en målsætning for GNSS-forordningen for årene 2014-2020 at 
forberede en gnidningsløs overgang i 2012.

Ændringsforslag 120
Silvia-Adriana Ţicău
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Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Driften af Egnossystemet omfatter først og 
fremmest forvaltning af infrastruktur, 
vedligeholdelse, løbende videreudvikling, 
fornyelse og beskyttelse af systemet, 
godkendelses-, certificerings- og 
standardiseringsaktiviteter i forbindelse 
med programmet, som skal dokumentere 
systemets og driftens pålidelighed, samt 
levering og markedsføring af tjenesterne.

Driften af Egnossystemet omfatter først og 
fremmest forvaltning af infrastruktur, 
vedligeholdelse, løbende videreudvikling, 
fornyelse og beskyttelse af systemet, 
godkendelses-, certificerings- og 
standardiseringsaktiviteter i forbindelse 
med programmet, som skal dokumentere 
systemets og driftens pålidelighed, samt 
levering og markedsføring af tjenesterne 
og, under forbehold af tilgængeligheden 
af budgetmæssige ressourcer, af de 
applikationer og tjenester, der er udviklet 
på grundlag af disse tjenester, udviklings-
og implementeringsaktiviteter for 
udviklingen og fremtidige generationer af 
systemerne, herunder indkøbsaktiviteter, 
samt udvidelse af tjenesternes geografiske 
dækning i overensstemmelse med artikel 
1, stk. 5.

Or. en

Ændringsforslag 121
Vladimír Remek

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende indikatorer og mål anvendes 
bl.a. til at måle, i hvor høj grad 
Egnosprogrammets særlige målsætninger 
er blevet opfyldt:
(a) antal ændringer af de tjenester, der 
leveres til certificeringsmyndighederne: 3 
i perioden 2014-2020
(b) antal lufthavne, der anvender den 
livskritiske ("Safety of Life") tjeneste.
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Or. en

Begrundelse

Den 2. marts 2011 lancerede Kommissionen den livskritiske ("Safety of Life" - SoL) tjeneste 
under Egnos. Systemet muliggør præcisionsindflyvninger og gør dermed flynavigationen mere 
sikker. Desuden medvirker det til at reducere forsinkelser og omdirigering af fly og 
aflysninger af flyafgange. Egnos SoL gør det også muligt at forbedre kapaciteten og reducere 
omkostningerne i lufthavnene. Endelig bidrager det til at reducere CO2-udledningerne i 
sektoren. Sådanne kriterier ville være nyttige, når det skal vurderes, i hvor høj grad 
Egnosprogrammets målsætninger er blevet opfyldt.

Ændringsforslag 122
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Systemer, net og tjenester fra 
programmerne Galileo og Egnos er så vidt 
muligt kompatible og interoperable med 
andre satellitnavigationssystemer samt med 
traditionelle navigationsmetoder.

2. Systemer, net og tjenester fra 
programmerne Galileo og Egnos er 
kompatible og interoperable med andre 
satellitnavigationssystemer samt med 
traditionelle navigationsmetoder.

Or. en

Ændringsforslag 123
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen bestræber sig på senest 
den 1. januar 2015 at finde en løsning på 
udestående kompatibilitets- eller 
interferensproblemer med tredjelande.

Or. en
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Ændringsforslag 124
Christine De Veyrac

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) aktiviteter i forbindelse med driften af 
systemet under Galileoprogrammet, 
herunder aktiviteter forud for eller til 
forberedelse af denne fase

b) aktiviteter i forbindelse med 
segmenterne jord og tilrådighedsstillelse 
af tjenester af Galileoprogrammet, 
herunder bl.a. udvikling af 
forvaltningskapacitet, reprofilering af den 
livskritiske tjeneste og de kommercielle 
tjenester, etablering, ibrugtagning og drift 
af site hosting, drift af stationer, 
etablering, ibrugtagning og drift af centre 
for servicefaciliteter (herunder centret for 
tjenester, Geodæsi og Tidsramme), 
servicecentret, vedligeholdelse af site, 
centerspecifikt personale, vedligeholdelse 
af rumsegmentet, drift af 
telekommunikationsnet og systemsupport, 
aktiviteter med henblik på maksimering af 
de socioøkonomiske fordele ved 
programmet

Or. fr

Begrundelse

Ordførerens ændringsforslag fortjener støtte, omend det vil være at foretrække ikke i en 
retsakt at fastsætte en bestemt grænse for, hvor mange satellitter der skal tages i brug.

Ændringsforslag 125
Vladimír Remek

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) aktiviteter til fremme af indførelsen 
af begge systemer, især tværsektoriel drift 
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og synergier med sektorer uden for 
rumsektoren

Or. en

Ændringsforslag 126
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) forskning og udvikling vedrørende 
GNSS-applikationer til fremme af 
udviklingen af applikationer baseret på 
Egnos og Galileo

Or. ro

Ændringsforslag 127
Vladimír Remek

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) informations- og kommunikationstiltag, 
herunder den institutionelle 
kommunikation om EU's politiske 
prioriteringer, forudsat at de vedrører de 
overordnede målsætninger i denne 
forordning direkte

(b) informations- og kommunikationstiltag, 
herunder den institutionelle 
kommunikation om EU's politiske 
prioriteringer, forudsat at de vedrører de 
overordnede målsætninger i denne 
forordning direkte, og navnlig aktiviteter 
til fremme og bevidstgørelse rettet mod 
skabelsen af synergi med andre relevante 
EU-politikker

Or. en

Ændringsforslag 128
Maria Da Graça Carvalho



PE492.596v01-00 26/59 AM\906180DA.doc

DA

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på en klar fastlæggelse af 
omkostningerne til programmerne og til de 
forskellige faser heraf underretter 
Kommissionen i overensstemmelse med 
princippet om en gennemsigtig forvaltning 
hvert år udvalget som omhandlet i artikel 
35, stk. 1, om tildelingen af EU-midler til 
hver af de aktiviteter, der er nævnt i stk. 1 
og 2.

3. Med henblik på en klar fastlæggelse af 
omkostningerne til programmerne og til de 
forskellige faser heraf underretter 
Kommissionen i overensstemmelse med 
princippet om en gennemsigtig forvaltning 
hvert år budgetmyndigheden om 
tildelingen af EU-midler til hver af de 
aktiviteter, der er nævnt i stk. 1 og 2.

Or. en

Ændringsforslag 129
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på en klar fastlæggelse af 
omkostningerne til programmerne og til de 
forskellige faser heraf underretter 
Kommissionen i overensstemmelse med 
princippet om en gennemsigtig forvaltning 
hvert år udvalget som omhandlet i artikel 
35, stk. 1, om tildelingen af EU-midler til 
hver af de aktiviteter, der er nævnt i stk. 1 
og 2.

3.  Med henblik på en klar fastlæggelse af 
omkostningerne til programmerne og til de 
forskellige faser heraf underretter 
Kommissionen i overensstemmelse med 
princippet om en gennemsigtig forvaltning 
hvert år udvalget som omhandlet i artikel 
35, stk. 1, og Europa-Parlamentet om 
tildelingen af EU-midler til hver af de 
aktiviteter, der er nævnt i stk. 1 og 2.

Or. ro

Ændringsforslag 130
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan bidrage til 
Galileoprogrammet med yderligere 
finansiering. Indtægterne fra disse bidrag 
udgør formålsbestemte indtægter i 
overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, i 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002. I 
overensstemmelse med princippet om en 
gennemsigtig forvaltning meddeler 
Kommissionen udvalget, som er nævnt i 
artikel 35, stk. 1, i denne forordning
enhver virkning, som anvendelsen af dette 
stykke har for Galileoprogrammet.

2. Medlemsstaterne kan bidrage til 
Galileoprogrammet med yderligere 
finansiering. Indtægterne fra disse bidrag 
udgør formålsbestemte indtægter i 
overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, i 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002. I 
overensstemmelse med princippet om en 
gennemsigtig forvaltning meddeler 
Kommissionen budgetmyndigheden
enhver virkning, som anvendelsen af dette 
stykke har for Galileoprogrammet

Or. en

Ændringsforslag 131
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan bidrage til 
Galileoprogrammet med yderligere 
finansiering. Indtægterne fra disse bidrag 
udgør formålsbestemte indtægter i 
overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, i 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002. I 
overensstemmelse med princippet om en 
gennemsigtig forvaltning meddeler 
Kommissionen udvalget, som er nævnt i 
artikel 35, stk. 1, i denne forordning enhver 
virkning, som anvendelsen af dette stykke 
har for Galileoprogrammet.

2. Medlemsstaterne kan bidrage til 
Galileoprogrammet med yderligere 
finansiering. Indtægterne fra disse bidrag 
udgør formålsbestemte indtægter i 
overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, i 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002. I 
overensstemmelse med princippet om en 
gennemsigtig forvaltning meddeler 
Kommissionen Europa-Parlamentet, 
Rådet og udvalget, som er nævnt i artikel 
35, stk. 1, i denne forordning enhver 
virkning, som anvendelsen af dette stykke 
har for Galileoprogrammet.

Or. en
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Ændringsforslag 132
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan bidrage til 
Egnosprogrammet med yderligere 
finansiering. Indtægterne fra disse bidrag 
udgør formålsbestemte indtægter i 
overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, i 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002. I 
overensstemmelse med princippet om en 
gennemsigtig forvaltning meddeler 
Kommissionen udvalget, som er nævnt i 
artikel 35, stk. 1, i denne forordning enhver 
virkning, som anvendelsen af dette stykke 
har for Egnosprogrammet.

2. Medlemsstaterne kan bidrage til 
Egnosprogrammet med yderligere 
finansiering. Indtægterne fra disse bidrag 
udgør formålsbestemte indtægter i 
overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, i 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002. I 
overensstemmelse med princippet om en 
gennemsigtig forvaltning meddeler 
Kommissionen Europa-Parlamentet, 
Rådet og udvalget, som er nævnt i artikel 
35, stk. 1, i denne forordning enhver 
virkning, som anvendelsen af dette stykke 
har for Egnosprogrammet.

Or. en

Ændringsforslag 133
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De til hver af programfaserne bevilgede 
midler fastsættes forud, herunder de 
midler, der udgør reserven til uforudsete 
udgifter

Or. en

Ændringsforslag 134
Angelika Niebler
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan omfordele bevillinger, 
der er øremærket til dækning af 
etablerings- samt ibrugtagnings- og 
driftsrisici (satellitudfald, 
opsendelsesrisici, forsinkelser, uforudsete 
begivenheder i forbindelse med drift), 
men som ikke anvendes hertil, til at 
dække udvikling af applikationer.

Or. de

Ændringsforslag 135
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan omfordele midler fra 
en udgiftskategori, som fastlagt i artikel 7, 
stk. 1, litra a) til c), til en anden op til et 
loft på 25 % af det i stk. 1 nævnte beløb.  
Hvor en sådan omfordeling vedrører et 
beløb, der er større end 25 % af det i stk. 1 
nævnte beløb, vedtager Kommissionen en 
gennemførelsesretsakt.  En sådan 
gennemførelsesretsakt vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 35, stk. 2.

Or. de

Begrundelse

I tilfælde af uforudsete begivenheder, som f.eks. satellitudfald eller forsinkelser i opsendelse, 
er der behov for stor fleksibilitet for at kunne reagere hensigtsmæssigt på disse begivenheder 
og have tilstrækkelige midler til rådighed.
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Ændringsforslag 136
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Det i stk. 1 nævnte beløb fordeles 
således:
(a) til de i artikel 7, stk. 1, litra a) og b), 
nævnte aktiviteter X mio. EUR i løbende 
priser
(b) til de i artikel 7, stk. 1, litra c), nævnte 
aktiviteter Y mio. EUR i løbende priser
(c) til reserven til uforudsete udgifter Z 
mio. EUR i løbende priser
Kommissionen kan omfordele bevillinger, 
der er øremærket til at dække etablerings-
og ibrugtagnings- og driftsrisici 
(satellitudfald, opsendelsesrisici, 
forsinkelser, uforudsete begivenheder i 
forbindelse med drift), som ikke anvendes 
til det formål for at dække aktiviteter i 
forbindelse med maksimering af de 
socioøkonomiske fordele ved 
programmerne.

Or. en

Ændringsforslag 137
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Article 10 – paragraph 1 a –  introductory part (new)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Det i stk. 1 nævnte beløb fordeles 
således1:
__________________
1 Fordelingen er baseret på de tal, der 
angives i artikel 10, stk. 1, i 
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Kommissionens forslag (dvs. 7897 mio. 
EUR). Ændres dette beløb under 
forhandlingerne om den flerårige 
finansielle ramme, vil det være 
nødvendigt at tage programaktiviteterne 
op til fornyet overvejelse og især den 
forholdsmæssige fordeling af de
budgetmæssige ressourcer.

Or. en

Ændringsforslag 138
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Kommissionen kan omfordele midler 
fra en udgiftskategori, som fastlagt i 
artikel 7, stk. 1a, litra a), b) og c), til en 
anden op til et loft på 10 % af det i stk. 1 
nævnte beløb.  Hvor en sådan 
omfordeling vedrører et beløb, der er 
større end 10 % af det i stk. 1 nævnte 
beløb, hører Kommissionen det i artikel 
35, stk. 1, omtalte udvalg i 
overensstemmelse med 
rådgivningsproceduren i artikel 35, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 139
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Kommissionen underretter Europa-
Parlamentet og Rådet om eventuelle 
omfordelinger som nævnt i stk. 1a og 1b.
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Or. en

Ændringsforslag 140
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen forvalter de i stk. 1 i 
denne artikel omtalte finansielle midler på 
en gennemsigtig og omkostningseffektiv 
måde. Kommissionen aflægger hvert år 
beretning til Europa-Parlamentet og 
Rådet om den strategi, der er brugt til at 
styre omkostningerne.

Or. en

Ændringsforslag 141
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Indtægterne fra medlemsstaternes 
anvendelse af den statsregulerede tjeneste 
til militære formål og applikationer 
tilfalder EU, indbetales til EU-budgettet 
og afsættes til programmerne.

Or. en

Ændringsforslag 142
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der kan fastsættes en ordning for 
fordeling af indtægterne i de kontrakter, 
der eventuelt indgås med virksomheder i 
den private sektor.

2. Enhver ordning for fordeling af 
indtægterne vedtages i overensstemmelse 
med artikel 294 i TEUF. Denne ordning 
for fordeling af indtægterne kan fastsættes 
i de kontrakter, der eventuelt indgås med 
virksomheder i den private sektor.

Or. en

Ændringsforslag 143
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der kan fastsættes en ordning for 
fordeling af indtægterne i de kontrakter, 
der eventuelt indgås med virksomheder i 
den private sektor.

2. Der kan fastsættes en ordning for 
fordeling af indtægterne i de kontrakter, 
der eventuelt indgås med virksomheder i 
den private sektor, og denne skal afspejle 
forholdet mellem de af de offentlige og 
private sektorer gennemførte 
investeringer.

Or. en

Ændringsforslag 144
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen er ansvarlig for 
gennemførelsen af programmerne.
Kommissionen forvalter de midler, som er 
afsat til programmerne i henhold til denne 
forordning, og sikrer gennemførelsen af 

1. Kommissionen er ansvarlig for 
gennemførelsen af programmerne.
Kommissionen forvalter de midler, som er 
afsat til programmerne i henhold til denne 
forordning, og sikrer rettidig 
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samtlige programaktiviteter. gennemførelse af samtlige 
programaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 145
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) sørge for passende instrumenter og de 
nødvendige strukturforanstaltninger med 
henblik på at identificere, styre, afbøde og 
overvåge risici forbundet med 
programmerne, navnlig med hensyn til 
udgifter og tidsplan

(b) sørge for passende instrumenter og de 
nødvendige strukturforanstaltninger med 
henblik på at identificere, styre, afbøde og 
overvåge risici forbundet med 
programmerne, navnlig med hensyn til 
udgifter og tidsplan, for at sikre, at 
programmerne færdiggøres til tiden under 
overholdelse af budgettet

Or. en

Ændringsforslag 146
Vladimír Remek

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) vurdere muligheden for at sikre 
brugen af europæiske GNSS-tjenester 
under udbud af relevante tjenester og at 
indgå i storstilede initiativer og 
kampagner, så indførelsen og 
anvendelsen af europæiske GNSS-
tjenester kan udgøre et incitament også 
for andre enheder.  

Or. en
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Ændringsforslag 147
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) at fastsætte målene for 
videreudviklingen af Galileo- og EGNOS-
systemerne.

Or. en

Ændringsforslag 148
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse gennemførelsesforanstaltninger
vedtages efter undersøgelsesproceduren, 
som er omhandlet i artikel 35, stk. 3.

De foranstaltninger, der henvises til i litra 
a), vedtages efter undersøgelsesproceduren 
i artikel 35, stk. 3.

De foranstaltninger, der henvises til i litra 
b) og c), vedtages som delegerede 
retsakter i henhold til artikel 34.

Or. en

Ændringsforslag 149
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen anvender bedste 
praksis inden for projektstyringssystemer 
og -teknikker til at føre tilsyn med 
gennemførelsen af programmerne.
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Or. en

Ændringsforslag 150
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen anvender bedste 
praksis inden for projektstyringssystemer 
og -teknikker til at føre tilsyn med 
gennemførelsen af programmerne.

Or. en

Ændringsforslag 151
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 b. Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og det i artikel 35, stk. 1, 
omtalte udvalg en årlig beretning, 
udarbejdet af en uafhængig ekspert, om 
kvaliteten af Kommissionens 
programforvaltningssystemer og –
teknikker.

Or. en

Ændringsforslag 152
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der garanteres sikre systemer og sikker 
drift.

1. Kommissionen skal sikre, at systemerne 
og driften af dem er sikre.

Or. ro

Ændringsforslag 153
Henri Weber

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) sikkerhedsgodkendelse i henhold til 
kapitel III i forordning (EU) nr. 912/2010 
senest den 30. juni 2016. Med henblik 
herpå indleder den og fører tilsyn med 
implementeringen af 
sikkerhedsprocedurerne og foretager 
systemsikkerhedskontrol

(i) sikkerhedsgodkendelse i henhold til 
kapitel III i forordning (EU) nr. 912/2010 
senest den 1. januar 2014. Med henblik 
herpå indleder den og fører tilsyn med 
implementeringen af 
sikkerhedsprocedurerne og foretager 
systemsikkerhedskontrol. For så vidt 
angår styringen af de europæiske GNSS-
programmer, skal aktiviteterne i 
tilknytning til sikkerhedsgodkendelsen af 
systemerne være klart adskilte fra Det 
Europæiske GNSS-agenturs opgaver.   
Senest den 1. januar 2014 skal der som 
følge heraf være indført passende 
foranstaltninger, navnlig til sikring af en
klar funktionel og strukturel adskillelse 
mellem sådanne aktiviteter og Det 
Europæiske GNSS-agenturs aktiviteter.
Sikkerhedsakkrediteringsudvalgets 
formand fungerer som eneste 
kontaktperson i sager, der vedrører 
aktiviteter i tilknytning til 
sikkerhedsgodkendelse, med særlig 
henblik på udvalgets rapporter til Europa-
Parlamentet og Rådet om fremskridtene 
inden for sikkerhedsgodkendelse.   

Or. fr
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Ændringsforslag 154
Antonio Cancian

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) det bidrager som led i systemdriften til 
tjenesternes markedsføring, herunder de 
nødvendige markedsanalyser

(c) Det varetager markedsføringen af 
tjenesterne, herunder de nødvendige 
markedsanalyser

Or. en

Ændringsforslag 155
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) det bidrager som led i systemdriften til 
tjenesternes markedsføring, herunder de 
nødvendige markedsanalyser

(c) det bidrager som led i systemdriften til 
tjenesternes markedsføring, herunder de 
nødvendige markedsanalyser, og sikrer 
maksimeringen af de socioøkonomiske 
fordele

Or. en

Ændringsforslag 156
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) det sikrer maksimering af de 
socioøkonomiske fordele ved 
programmerne, herunder ved at:
(i) det udarbejder og forvalter en plan 
baseret på de forskellige 
applikationsmarkeders prioriteter, idet der 
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etableres en vedtagelseskøreplan efter 
applikationsområde
(ii) det identificerer områder, hvor brugen 
af GNSS kunne give socioøkonomiske 
fordele og fremlægger retningslinjer for 
Kommissionen for reguleringsmæssige 
foranstaltninger, som kunne indføres eller 
tilpasses på EU-plan med henblik på at 
udnytte disse fordele
(iii) det udarbejder en køreplan for 
standardisering og certificering på 
områder af interesse for EU og 
gennemfører denne i samarbejde med 
standardiseringsorganer og bemyndigede 
organer
(iv) det forvalter øremærkede EGNSS-
midler til forskning og udvikling med det 
formål at udvikle og anvende 
applikationer og tjenester inden for 
markedet for satellitnavigation, med 
særligt fokus på SMV'er, herunder ved 
hjælp af de ressourcer, der er afsat hertil 
under Horizon 2020
(v) det udfører aktiviteter, der har til 
formål at indføre EGNSS-applikationer 
over hele EU's område, identificerer og 
forbinder europæiske ekspertisecentre 
med speciale i specifikke sektorer af 
applikationer og tjenester til europæiske 
satellitnavigationssystemer, forvalter 
netværket af centre og trækker på 
offentlige myndigheders, 
universitetscentres, forskningscentres, 
brugersamfunds og industriens ekspertise, 
med særligt fokus på SMV'er

Or. en

Ændringsforslag 157
Vladimír Remek

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) det sikrer maksimering af de 
socioøkonomiske fordele ved 
programmerne ved at:
(i) knytte kontakt til og opretholde en 
løbende dialog med relevante 
generaldirektorater under Kommissionen 
og med EU-agenturer for at sikre synergi 
i udnyttelsen af EGNOS/Galileo på 
relevante EU-politikområder, som f.eks. 
hav-, transport- og energipolitik samt 
politikken for civilt beredskab
(ii) udarbejde og gennemføre 
foranstaltninger, der er egnede til at 
stimulere udviklingen af applikationer på 
tværs af industrisektorer (tværsektoriel 
befrugtning), navnlig til anvendelser 
inden for andre sektorer end 
rumsektoren, og som derved kan bidrage 
til at fremskynde udviklingen på EU-plan 
af et downstream-marked
(iii) sikre synergi med relevante EU-
politikker og –initiativer, herunder ved at 
indgå aftaler, der forpligter relevante EU-
organisationer til at påtænke anvendelse 
af GNSS-teknologier

Or. en

Ændringsforslag 158
Fiona Hall

Forslag til forordning
Article 15 – paragraph 1 – point d – introductory part

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) det udfører også andre specifikke 
opgaver i tilknytning til programmerne, 
som Kommissionen kan pålægge det ved 
hjælp af uddelegeringsaftaler vedtaget på 
grundlag af en afgørelse om uddelegering i 
overensstemmelse med artikel 54, stk. 2, 
litra b), i forordning (EF, Euratom) nr. 

(d) det udfører også andre specifikke 
opgaver i tilknytning til programmerne, 
som Kommissionen kan pålægge det ved 
hjælp af uddelegeringsaftaler vedtaget på 
grundlag af en afgørelse om uddelegering i 
overensstemmelse med artikel 54, stk. 2, 
litra b), i forordning (EF, Euratom) nr. 
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1605/2002, heriblandt: 1605/2002, senest [18 måneder fra denne 
forordnings ikrafttrædelse] heriblandt:

Or. en

Ændringsforslag 159
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Det Europæiske GNSS-agentur 
forelægger Kommissionen en årlig 
beretning, udarbejdet af en uafhængig 
ekspert, om kvaliteten af agenturets 
programforvaltningssystemer og –
teknikker.

Or. en

Ændringsforslag 160
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Det Europæiske GNSS-agentur 
anvender bedste praksis inden for 
projektstyringssystemer og -teknikker til 
at føre tilsyn med gennemførelsen af sine 
opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 161
Fiona Hall
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Det Europæiske GNSS-agentur 
forelægger Europa-Parlamentet og det i 
artikel 35, stk. 1, omtalte udvalg en årlig 
beretning, udarbejdet af en uafhængig 
ekspert, om kvaliteten af agenturets 
programforvaltningssystemer og –
teknikker.

Or. en

Ændringsforslag 162
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Udvalget i artikel 35, stk. 1, høres 
vedrørende afgørelsen om uddelegering, 
der er nævnt i stk. 1, litra d), i denne 
forordning efter rådgivningsproceduren i 
artikel 35, stk. 2. Udvalget underrettes om 
de uddelegeringsaftaler, der skal indgås 
mellem EU, repræsenteret ved 
Kommissionen, og Det Europæiske GNSS-
agentur.

3. Udvalget i artikel 35, stk. 1, høres 
vedrørende afgørelsen om uddelegering, 
der er nævnt i stk. 1, litra d), i denne 
forordning efter rådgivningsproceduren i 
artikel 35, stk. 2. Europa-Parlamentet og 
udvalget underrettes om de 
uddelegeringsaftaler, der skal indgås 
mellem Unionen, repræsenteret ved 
Kommissionen, og Det Europæiske GNSS-
agentur.

Or. en

Ændringsforslag 163
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen underretter Europa-
Parlamentet og Rådet om de foreløbige og 
endelige resultater af evalueringen af 
større indkøbsudbud og alle kontrakter 
med private virksomheder, som Det 
Europæiske GNSS-agentur skal indgå.

Or. en

Ændringsforslag 164
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen indgår en flerårig
uddelegeringsaftale med Den Europæiske 
Rumorganisation baseret på en afgørelse 
om uddelegering, der vedtages af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 54, stk. 2, i forordning (EF, 
Euratom) nr.° 1605/2002. Denne aftale 
omfatter udførelsen af uddelegerede 
opgaver og budgetgennemførelse i 
forbindelse med gennemførelsen af 
programmerne, især færdiggørelsen af 
den infrastruktur, som etableret under 
Galileoprogrammet.

1. For etablerings- og ibrugtagningsfasen 
for Galileoprogrammet indgår 
Kommissionen en uddelegeringsaftale med 
Den Europæiske Rumorganisation, der 
udspecificerer sidstnævntes opgaver, 
navnlig for så vidt angår udformningen 
og indkøbet af systemet. Aftalen med Den 
Europæiske Rumorganisation indgås på 
grundlag af en afgørelse om uddelegering, 
der vedtages af Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 54, stk. 2, i 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.

Or. en

Ændringsforslag 165
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1



PE492.596v01-00 44/59 AM\906180DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen indgår en flerårig 
uddelegeringsaftale med Den Europæiske 
Rumorganisation baseret på en afgørelse 
om uddelegering, der vedtages af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 54, stk. 2, i forordning (EF, 
Euratom) nr.° 1605/2002. Denne aftale 
omfatter udførelsen af uddelegerede 
opgaver og budgetgennemførelse i 
forbindelse med gennemførelsen af 
programmerne, især færdiggørelsen af den 
infrastruktur, som etableret under 
Galileoprogrammet.

1. Kommissionen indgår en flerårig 
uddelegeringsaftale med Den Europæiske 
Rumorganisation baseret på en afgørelse 
om uddelegering, der vedtages af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 54, stk. 2, i forordning (EF, 
Euratom) nr.° 1605/2002 senest [18 
måneder fra denne forordnings 
ikrafttrædelse]. Denne aftale omfatter 
udførelsen af uddelegerede opgaver og 
budgetgennemførelse i forbindelse med 
gennemførelsen af programmerne, især 
færdiggørelsen af den infrastruktur, som 
etableret under Galileoprogrammet.

Or. en

Ændringsforslag 166
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opfølgnings- og kontrolforanstaltningerne 
omfatter navnlig en foreløbig oversigt over 
forventede udgifter, systematiske 
oplysninger fra Kommissionen om 
udgifterne og, i tilfælde af afvigelser 
mellem de planlagte beløb og de afholdte 
udgifter, korrigerende indgreb, som skal 
sikre etablering af infrastrukturer inden for 
rammerne af de givne bevillinger.

Opfølgnings- og kontrolforanstaltningerne 
omfatter navnlig en foreløbig oversigt over 
forventede udgifter, systematiske 
oplysninger til Europa-Parlamentet også 
fra Kommissionen om udgifterne og, i 
tilfælde af afvigelser mellem de planlagte 
beløb og de afholdte udgifter, korrigerende 
indgreb, som skal sikre etablering af 
infrastrukturer inden for rammerne af de 
givne bevillinger.

Or. ro

Ændringsforslag 167
Silvia-Adriana Ţicău
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For så vidt angår programmernes 
driftsfase indgår Det Europæiske GNSS-
agentur i sådanne samarbejdsordninger 
med Den Europæiske Rumorganisation, 
som måtte være nødvendige for 
gennemførelsen af deres respektive 
opgaver i denne fase i henhold til denne 
forordning. Disse ordninger omfatter også 
Den Europæiske Rumorganisations rolle i 
denne fase og dens samarbejde med Det 
Europæiske GNSS-agentur, navnlig for 
så vidt angår
(a) udarbejdelse, udformning, tilsyn, 
validering og udbud inden for rammerne 
af udviklingen af fremtidige generationer 
af systemerne
(b) teknisk støtte inden for rammerne af 
drift og vedligeholdelse af den nuværende 
generation af systemerne.
Kommissionen skal give Europa-
Parlamentet og Rådet meddelelse om disse 
samarbejdsordninger og enhver ændring 
heraf

Or. en

Ændringsforslag 168
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Det Europæiske Rumagentur 
samarbejder med Det Europæiske GNSS-
agentur på grundlag af 
samarbejdsordninger, herunder 
fuldstændig uddelegering fra Det 
Europæiske GNSS-agentur til Den 
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Europæiske Rumorganisation. Disse 
samarbejdsordninger skal navnlig omfatte 
Den Europæiske Rumorganisations rolle i 
forbindelse med:
(a) udarbejdelse, udformning, udbud, 
tilsyn og validering inden for rammerne 
af udviklingen af fremtidige generationer 
af systemerne
(b) teknisk støtte inden for rammerne af 
drift og vedligeholdelse af den nuværende 
generation af systemerne.
Disse samarbejdsordninger og enhver 
ændring heraf skal meddeles til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 169
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Udvalget i artikel 35, stk. 1, høres om 
afgørelsen vedrørende uddelegering, der er 
nævnt i stk. 1 i denne forordning, efter 
rådgivningsproceduren i artikel 35, stk. 2.
Udvalget underrettes om den flerårige 
uddelegeringsaftale, der skal indgås 
mellem Kommissionen og Den Europæiske 
Rumorganisation.

3. Udvalget i artikel 35, stk. 1, høres om 
afgørelsen vedrørende uddelegering, der er 
nævnt i stk. 1 i denne forordning, efter 
rådgivningsproceduren i artikel 35, stk. 2.
Udvalget og Europa-Parlamentet 
underrettes om den flerårige 
uddelegeringsaftale, der skal indgås 
mellem Kommissionen og Den Europæiske 
Rumorganisation.

Or. ro

Ændringsforslag 170
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Udvalget i artikel 35, stk. 1, høres om 
afgørelsen vedrørende uddelegering, der er 
nævnt i stk. 1 i denne forordning, efter 
rådgivningsproceduren i artikel 35, stk. 2.
Udvalget underrettes om den flerårige 
uddelegeringsaftale, der skal indgås 
mellem Kommissionen og Den Europæiske 
Rumorganisation.

3. Udvalget i artikel 35, stk. 1, høres om 
afgørelsen vedrørende uddelegering, der er 
nævnt i stk. 1 i denne forordning, efter 
rådgivningsproceduren i artikel 35, stk. 2.
Europa-Parlamentet og udvalget
underrettes om den flerårige 
uddelegeringsaftale, der skal indgås 
mellem Kommissionen og Den Europæiske 
Rumorganisation.

Or. en

Ændringsforslag 171
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det i artikel 35, stk. 1, nævnte udvalg 
underrettes af Kommissionen om de 
foreløbige og endelige resultater af 
evalueringen af indkøbsudbuddene og de 
kontrakter med virksomhederne, som Den 
Europæiske Rumorganisation skal indgå.

4. Kommissionen underretter Europa-
Parlamentet og Rådet om de foreløbige og 
endelige resultater af evalueringen af større 
indkøbsudbud og de kontrakter med 
virksomhederne, som Den Europæiske 
Rumorganisation skal indgå.

Or. en

Ændringsforslag 172
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det i artikel 35, stk. 1, nævnte udvalg
underrettes af Kommissionen om de 
foreløbige og endelige resultater af 
evalueringen af indkøbsudbuddene og de 

4. Budgetmyndigheden underrettes af 
Kommissionen om de foreløbige og 
endelige resultater af evalueringen af 
indkøbsudbuddene og de kontrakter med 
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kontrakter med virksomhederne, som Den 
Europæiske Rumorganisation skal indgå.

virksomhederne, som Den Europæiske 
Rumorganisation skal indgå.

Or. en

Ændringsforslag 173
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 20 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) undgå eventuelt misbrug af 
markedsdominans og langvarig 
afhængighed af enkelte leverandører

(b) undgå eventuelt misbrug af 
markedsdominans og afhængighed af 
enkelte leverandører

Or. ro

Ændringsforslag 174
Christine De Veyrac

Forslag til forordning
Artikel 20 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) tilstræbe at anvende flere forskellige 
leverandører, når det er hensigtsmæssigt, 
i form af to leverandører, idet denne 
metode, hvor det måtte være muligt og 
relevant, bør indgå som et særskilt 
udvælgelseskriterium i udbuddet.

Or. fr

Begrundelse

Ordførerens ændringsforslag bør støttes. Det bør dog samtidig af hensyn til 
gennemsigtigheden fastsættes, at alle interessenter får meddelelse om anvendelsen af denne 
metode ved indkaldelsen af tilbud.
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Ændringsforslag 175
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 20 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) tilstræbe at anvende flere forskellige 
leverandører, når det er hensigtsmæssigt

Or. en

Ændringsforslag 176
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En kontrakt med betingede ordrer består 
af en fast ordre, der ledsages af en 
budgetmæssig forpligtelse og en eller flere 
betingede ordrer. I udbudsbetingelserne 
redegøres for de elementer, der gælder for 
kontrakter med betingede ordrer. Heri 
defineres navnlig kontraktens genstand, 
pris eller grundlag for beregning heraf og 
bestemmelser vedrørende præstation af 
tjenesteydelser for hver ordre.

2. En kontrakt med betingede ordrer består 
af en fast ordre, der ledsages af en 
budgetmæssig forpligtelse og et fast 
tilsagn om udførelse af de bygge- og 
anlægsarbejder samt tjenesteydelser, der 
gælder for denne ordre, og en eller flere 
ordrer, der både budgetmæssigt og 
gennemførelsesmæssigt er betingede. I 
udbudsbetingelserne redegøres for de 
elementer, der gælder for kontrakter med 
betingede ordrer. Heri defineres navnlig 
kontraktens genstand, pris eller grundlag 
for beregning heraf og bestemmelser 
vedrørende præstation af tjenesteydelser 
for hver ordre.

Or. ro

Ændringsforslag 177
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Når den ordregivende myndighed i 
forbindelse med en bestemt ordre 
konstaterer, at de i den pågældende ordre 
aftalte bygge- og anlægsarbejder samt 
tjenesteydelser ikke er gennemført, kan 
den kræve erstatning og ophæve 
kontrakten.

Or. ro

Ændringsforslag 178
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I modsætning til en kontrakt med 
resultatafhængig aflønning, hvor prisen og 
betingelserne for beregning heraf er 
angivet på forhånd i kontraktdokumenterne 
vedrørende aftalen, betales der i 
forbindelse med en kontrakt på 
regningsbasis for de anvendte midler og 
ikke for de færdige produkter eller 
tjenesteydelser. Den pris, som skal betales, 
består af en godtgørelse af de samlede 
faktiske udgifter, som kontrahenten har 
afholdt i henhold til kontrakten, såsom 
udgifter til arbejdsløn, materialer, 
forbrugsmaterialer, anvendelse af udstyr og 
infrastrukturer, som kræves for at opfylde 
kontrakten. Til disse udgifter lægges enten
et fast beløb, der dækker avancer og
generalomkostninger eller et beløb, der 
dækker generalomkostninger, og en 
kontraktpræmie på basis af resultater og 
overholdelse af tidsplanen.

I modsætning til en kontrakt med
resultatafhængig aflønning, hvor prisen og 
betingelserne for beregning heraf er 
angivet på forhånd i kontraktdokumenterne 
vedrørende aftalen, betales der i 
forbindelse med en kontrakt på 
regningsbasis for de anvendte midler og 
ikke for de færdige produkter eller 
tjenesteydelser. Den pris, som skal betales, 
består af en godtgørelse af de samlede 
faktiske udgifter, som kontrahenten har 
afholdt i henhold til kontrakten, såsom 
udgifter til arbejdsløn, materialer, 
forbrugsmaterialer, anvendelse af udstyr og 
infrastrukturer, som kræves for at opfylde 
kontrakten. Til disse udgifter lægges et fast 
beløb, der dækker generalomkostninger.

Or. ro
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Ændringsforslag 179
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Prisloftet i kontrakter, der helt eller 
delvist indgås på regningsbasis, er det 
maksimale beløb, der kan udbetales. Det 
må kun overskrides i behørigt begrundede 
tilfælde, og hvis den ordregivende 
myndighed på forhånd har givet sit 
samtykke.

3. Prisloftet i kontrakter, der helt eller 
delvist indgås på regningsbasis, er det 
maksimale beløb, der kan udbetales.

Or. ro

Ændringsforslag 180
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 24 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) værdien af kontrakten stiger ikke 
med mere end 15 % af det oprindeligt 
aftalte beløb

Or. ro

Ændringsforslag 181
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den ordregivende myndighed kan 
anmode hver underleverandør om at give
en del af kontrakten i underentreprise på 
forskellige niveauer til virksomheder, der 

1. Den ordregivende myndighed kræver, at 
tilbudsgiveren giver en del af kontrakten i 
underentreprise ved hjælp af 
konkurrencebaserede udbud på de 
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ikke tilhører den samme
virksomhedsgruppe, som den selv tilhører.
Dette minimum af underleverancer 
anføres i form af en værdiramme, der 
består af mindste og største procentdel.
En sådan ramme skal stå i forhold til 
kontraktens genstand og værdi samt arten 
af den erhvervssektor, det drejer sig om, 
herunder konkurrenceniveauet og det 
erhvervsmæssige potentiale.

relevante niveauer af underentreprise til 
andre virksomheder end dem, der tilhører 
tilbudsgiverens virksomhedsgruppe.

Or. en

Ændringsforslag 182
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen udarbejder et flerårigt 
arbejdsprogram, der omfatter de 
væsentligste foranstaltninger, et foreløbigt 
budget og en tilhørende tidsplan, som 
kræves for at opfylde målene i Galileo- og 
Egnosprogrammerne som fastsat i artikel 1, 
stk. 4 og 5.

Kommissionen udarbejder ved hjælp af 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
34 et flerårigt arbejdsprogram, der omfatter 
de væsentligste foranstaltninger, et 
foreløbigt budget og en tilhørende tidsplan, 
som kræves for at opfylde målene i 
Galileo- og Egnosprogrammerne som 
fastsat i artikel 1, stk. 4 og 5.

Or. en

Ændringsforslag 183
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af det flerårige arbejdsprogram 
vedtager Kommissionen et årligt 
arbejdsprogram, der omfatter planen for 
gennemførelse af det flerårige program og 

På grundlag af det flerårige arbejdsprogram 
vedtager Kommissionen efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 35, stk. 
3, et årligt arbejdsprogram, der omfatter 
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den tilhørende finansiering. planen for gennemførelse af det flerårige 
program og den tilhørende finansiering.

Or. en

Ændringsforslag 184
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse gennemførelsesforanstaltninger 
vedtages efter undersøgelsesproceduren, 
som er omhandlet i artikel 35, stk. 3.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 185
Henri Weber

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Til udførelsen af de tekniske opgaver, som 
er omhandlet i artikel 13, stk. 2, kan 
Kommissionen anmode om den 
nødvendige bistand, navnlig 
ekspertbistand fra de kompetente nationale 
myndigheder på rumfartsområdet, 
uafhængige eksperter og enheder, der kan 
formidle analyser og uvildig rådgivning om 
programmernes gennemførelse.

Til udførelsen af de tekniske opgaver, som 
er omhandlet i artikel 13, stk. 2, kan 
Kommissionen anmode om den 
nødvendige bistand, navnlig kapaciteten 
og ekspertisen hos de kompetente 
nationale myndigheder på 
rumfartsområdet, og støtte fra uafhængige 
eksperter og enheder, der kan formidle 
analyser og uvildig rådgivning om 
programmernes gennemførelse.

Or. fr

Ændringsforslag 186
Fiona Hall
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Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen sikrer, at beskyttelse af 
personoplysninger og privatliv garanteres i 
forbindelse med udformningen og 
etableringen af systemerne, og at passende
sikkerhedsforanstaltninger indarbejdes 
heri.

1. Kommissionen sikrer, at beskyttelse af 
personoplysninger og privatliv til enhver 
tid garanteres i forbindelse med 
udformningen, etableringen og driften af 
systemerne, og at tilstrækkelige
sikkerhedsforanstaltninger indarbejdes 
heri.

Or. en

Ændringsforslag 187
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forestår gennemførelsen af 
denne forordning. Hvert år i forbindelse
med fremlæggelsen af det foreløbige 
budgetforslag forelægger Kommissionen 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om gennemførelsen af 
programmerne.

Kommissionen forestår gennemførelsen af 
denne forordning. Hvert år i forbindelse 
med fremlæggelsen af det foreløbige 
budgetforslag forelægger Kommissionen 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om gennemførelsen af 
programmerne. Rapporten skal indeholde 
en detaljeret budgetmæssig fordeling af 
finansieringen af tidligere og fremtidige 
aktiviteter i forbindelse med 
gennemførelsen af programmerne.

Or. en

Ændringsforslag 188
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Artikel 32
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forestår gennemførelsen af 
denne forordning. Hvert år i forbindelse 
med fremlæggelsen af det foreløbige 
budgetforslag forelægger Kommissionen 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om gennemførelsen af 
programmerne.

Kommissionen forestår gennemførelsen af 
denne forordning. Hvert år i forbindelse 
med fremlæggelsen af det foreløbige 
budgetforslag forelægger Kommissionen 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om gennemførelsen af 
programmerne. Rapporten omfatter bl.a.:
(a) en vurdering af programmernes 
gennemførelse og af, hvilke fremskridt 
der er gjort med hensyn til opfyldelse af 
målene i artikel 1, stk. 4 og 5,
(b) en ajourføring af vurderingen af og 
kontrollen med risici samt en vurdering af 
deres mulige indvirkning på afvigelser for 
så vidt angår udgifter og tidsplan
(c) en sammenfatning af alle de 
oplysninger, der meddeles 
budgetmyndigheden i henhold til artikel 
7, stk. 3, artikel 8, stk. 2, artikel 9, stk. 2, 
og artikel 16, stk. 4,
(d) en evaluering af, hvordan den 
flerårige uddelegeringsaftale, som er 
indgået i henhold til artikel 16, stk. 1, 
fungerer.

Or. en

Ændringsforslag 189
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen underretter Europa-
Parlamentet og Rådet i tilstrækkelig god 
tid forinden, såfremt den mener, at der 
kunne være ukontrollerbare risici eller 
andre faktorer, som kunne forårsage 
betydelige programafvigelser, navnlig 
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med hensyn til udgifter og tidsplan.

Or. en

Ændringsforslag 190
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rapporterne skal indeholde alle relevante 
oplysninger om risiko- og 
omkostningsstyring i forbindelse med 
programmerne.

Or. en

Ændringsforslag 191
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I vurderingen undersøges desuden 
mulighederne for forenkling, intern og 
ekstern sammenhæng, den fortsatte 
relevans af alle mål samt 
foranstaltningernes bidrag til EU's 
prioriterede mål om en intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. Den skal 
også tage hensyn til resultatet af 
evalueringerne af de tidligere 
foranstaltningers virkninger på lang sigt.

I vurderingen undersøges desuden 
teknologiske udviklinger på området, 
mulighederne for forenkling, intern og 
ekstern sammenhæng, den fortsatte 
relevans af alle mål samt 
foranstaltningernes bidrag til EU's 
prioriterede mål om en intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. Den skal 
også tage hensyn til resultatet af 
evalueringerne af de tidligere 
foranstaltningers virkninger på lang sigt.

Or. ro
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Ændringsforslag 192
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i artikel 5 og 14, for en 
ubegrænset periode fra den 1. januar 2014.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i artikel 5 og 14, i en periode på 
fem år fra den 1. januar 2014.
Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
syvårsperioden. Delegationen af 
beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver enkelt 
periode efter datoen for dette direktivs 
ikrafttræden.

Or. ro

Ændringsforslag 193
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i artikel 5 og 14, for en 
ubegrænset periode fra den 1. januar 2014.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i artikel 5, 6,13, 14 og 26, for en 
ubegrænset periode fra den 1. januar 2014.

Or. en

Ændringsforslag 194
Marian-Jean Marinescu
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Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Delegationen af beføjelser i artikel 5 og 
14 kan til enhver tid tilbagekaldes af 
Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen.
Den berører ikke gyldigheden af de 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Delegationen af beføjelser i artikel 5, 6, 
13, 14 og 26 kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen.
Den berører ikke gyldigheden af de 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 195
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 5 og 14 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 5, 6, 13, 14 og 26 træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en
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Ændringsforslag 196
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Repræsentanter for Det Europæiske 
GNSS-agentur og Den Europæiske 
Rumorganisation kan deltage i arbejdet i 
udvalget som observatører på vilkår, der 
fastsættes i udvalgets forretningsorden.

4. Repræsentanter for Det Europæiske 
GNSS-agentur og Den Europæiske 
Rumorganisation skal deltage i arbejdet i
udvalget som observatører på vilkår, der 
fastsættes i udvalgets forretningsorden.

Or. en


