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Amendement 93
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De door de Unie ontwikkelde 
ruimtevaartinfrastructuur en -diensten 
moeten civiele systemen blijven die onder 
civiele controle staan. De Commissie moet 
transparantie garanderen bij de 
financiering en bij alle vormen van 
samenwerking tussen militaire en civiele 
strategieën voor het gebruik van de 
ruimte.

Or. en

Amendement 94
Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Gezien het toenemende gebruik dat op 
allerlei gebieden van satellietnavigatie 
wordt gemaakt, kan een onderbreking van 
de dienstlevering in moderne 
samenlevingen voor ernstige schade 
zorgen. Bovendien zijn de 
satellietnavigatiesystemen vanwege hun 
strategische dimensie gevoelige 
infrastructuren, die met name kwetsbaar 
zijn voor gebruik met kwaadaardige 
bedoelingen. De bovengenoemde aspecten 
kunnen gevolgen hebben voor de 
veiligheid van de Unie en haar lidstaten.
Daarom moet bij het ontwerp, de installatie 
en de exploitatie van de uit de programma's 
Galileo en Egnos voortvloeiende
infrastructuren rekening worden gehouden 
met de beveiligingsvereisten.

(8) Gezien het toenemende gebruik dat op 
allerlei gebieden van satellietnavigatie 
wordt gemaakt, kan een onderbreking van 
de dienstlevering in moderne 
samenlevingen voor ernstige schade 
zorgen. Bovendien zijn de 
satellietnavigatiesystemen vanwege hun 
strategische dimensie gevoelige 
infrastructuren, die met name kwetsbaar 
zijn voor gebruik met kwaadaardige 
bedoelingen. De bovengenoemde aspecten 
kunnen gevolgen hebben voor de 
veiligheid van de Unie en haar lidstaten.
Daarom moet bij het ontwerp, de installatie 
en de exploitatie van de uit de programma's 
Galileo en Egnos voortvloeiende 
infrastructuren rekening worden gehouden 
met de meest stringente
beveiligingsvereisten.
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Or. lv

Amendement 95
Vladimír Remek

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het programma Egnos bevindt zich in 
de exploitatiefase sinds de open dienst en 
de "Safety of Life"-dienst ervan 
respectievelijk in oktober 2009 en maart 
2011 operationeel zijn verklaard.

(10) Het programma Egnos bevindt zich in 
de exploitatiefase sinds de open dienst en 
de "Safety of Life"-dienst ervan 
respectievelijk in oktober 2009 en maart 
2011 operationeel zijn verklaard. Er moet 
met absolute prioriteit worden gezorgd 
voor volledige dekking van het 
grondgebied van de lidstaten. In een 
tweede fase zou het aanbeveling verdienen 
de dekking nog verder uit te breiden.

Or. en

Amendement 96
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De stationerings- en exploitatiefasen 
van het Galileo-programma en de 
exploitatiefase van het Egnos-programma 
moeten in beginsel volledig door de Unie 
gefinancierd worden. Overeenkomstig 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 
van de Raad van 25 juni 2002 houdende 
het Financieel Reglement van toepassing 
op de algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen moeten de lidstaten 
echter de mogelijkheid krijgen aanvullende 
financiering aan de programma's te 
verstrekken of een bijdrage in natura te 
leveren, op basis van passende 
overeenkomsten, ter financiering van door 
hen gevraagde aanvullende elementen van 
de programma's, bijvoorbeeld met 

(13) De stationerings- en exploitatiefasen 
van het Galileo-programma en de 
exploitatiefase van het Egnos-programma 
moeten in beginsel volledig door de Unie 
gefinancierd worden. Overeenkomstig 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 
van de Raad van 25 juni 2002 houdende 
het Financieel Reglement van toepassing 
op de algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen moeten de lidstaten 
echter de mogelijkheid krijgen aanvullende 
financiering aan de programma's te 
verstrekken of een bijdrage in natura te 
leveren, op basis van passende 
overeenkomsten, ter financiering van 
aanvullende elementen van de 
programma's in verband met hun 
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betrekking tot de systeemarchitectuur of 
aanvullende beveiligingsvereisten. Derde 
landen en internationale organisaties 
moeten ook aan de programma's kunnen 
bijdragen.

specifieke doelstellingen. Derde landen en 
internationale organisaties moeten ook aan 
de programma's kunnen bijdragen.

Or. en

Amendement 97
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De stationerings- en exploitatiefasen 
van het Galileo-programma en de 
exploitatiefase van het Egnos-programma 
moeten in beginsel volledig door de Unie 
gefinancierd worden. Overeenkomstig 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 
van de Raad van 25 juni 2002 houdende 
het Financieel Reglement van toepassing 
op de algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen moeten de lidstaten 
echter de mogelijkheid krijgen aanvullende 
financiering aan de programma's te 
verstrekken of een bijdrage in natura te 
leveren, op basis van passende 
overeenkomsten, ter financiering van door 
hen gevraagde aanvullende elementen van 
de programma's, bijvoorbeeld met 
betrekking tot de systeemarchitectuur of 
aanvullende beveiligingsvereisten. Derde 
landen en internationale organisaties 
moeten ook aan de programma's kunnen 
bijdragen.

(13) De stationerings- en exploitatiefasen 
van het Galileo-programma en de 
exploitatiefase van het Egnos-programma 
moeten in beginsel volledig door de Unie 
gefinancierd worden. Overeenkomstig 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 
van de Raad van 25 juni 2002 houdende 
het Financieel Reglement van toepassing 
op de algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen moeten de lidstaten 
echter de mogelijkheid krijgen aanvullende 
financiering aan de programma's te 
verstrekken of een bijdrage in natura te 
leveren, op basis van passende 
overeenkomsten, ter financiering van 
aanvullende elementen van de 
programma's in verband met hun 
specifieke doelstellingen. Derde landen en 
internationale organisaties moeten ook aan 
de programma's kunnen bijdragen.

Or. en

Amendement 98
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Overweging 14
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Teneinde de voortzetting van de 
programma's te waarborgen, moet een 
passend financieel kader vast worden 
gesteld zodat de Unie deze kan blijven 
financieren. Tevens moet het bedrag
worden aangegeven dat voor de periode 
van 1 januari 2014 tot en met 31 december 
2020 nodig is om de voltooiing van de 
stationeringsfase van Galileo en de 
exploitatie van de systemen te financieren.

(14) Gezien de lange aanloopperiodes en 
de reeds voor deze projecten gedane 
investeringen moeten er toereikende en 
consistente financiële verbintenissen 
worden aangegaan voor de financiële 
programmeringsperiodes, om de 
continuïteit van de planning en de 
organisatorische stabiliteit van de 
programma's veilig te stellen. Teneinde de 
voortzetting van de programma's te 
waarborgen, moet een passend financieel 
kader vast worden gesteld zodat de Unie 
deze kan blijven financieren. Tevens moet 
het maximumbedrag worden gepreciseerd
dat voor de periode van 1 januari 2014 tot 
en met 31 december 2020 nodig is om de 
voltooiing van de stationeringsfase van 
Galileo en de exploitatie van de systemen 
te financieren.

Or. en

Amendement 99
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Er moet worden bepaald voor welke 
activiteiten de krachtens deze verordening 
voor de periode 2014-2020 aan de 
programma's toegewezen 
begrotingskredieten van de Unie worden 
toegekend. Deze kredieten zouden in 
hoofdzaak moeten worden toegekend voor 
activiteiten in verband met de 
stationeringsfase van het Galileo-
programma, met inbegrip van de acties 
voor het beheer van en het toezicht op deze 
fase, en activiteiten in verband met de 
exploitatie van het door het Galileo-
programma ingestelde systeem, met 
inbegrip van de acties voorafgaand aan of 

(16) Er moet worden bepaald voor welke 
activiteiten de krachtens deze verordening 
voor de periode 2014-2020 aan de 
programma's toegewezen 
begrotingskredieten van de Unie worden 
toegekend. Deze kredieten zouden in 
hoofdzaak moeten worden toegekend voor 
activiteiten in verband met de 
stationeringsfase van het Galileo-
programma, met inbegrip van de acties 
voor het beheer van en het toezicht op deze 
fase, en activiteiten in verband met de 
exploitatie van het door het Galileo-
programma ingestelde systeem, met 
inbegrip van de acties voorafgaand aan of 
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ter voorbereiding van deze fase, en van het 
Egnos-systeem. Tevens zouden zij moeten 
worden toegekend voor de financiering van 
bepaalde andere activiteiten die nodig zijn 
voor het beheer en de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de programma's.

ter voorbereiding van deze fase, en van het 
Egnos-systeem. Tevens zouden zij moeten 
worden toegekend voor de financiering van 
bepaalde andere activiteiten die nodig zijn 
voor het beheer en de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de programma's. De 
Commissie moet op een transparante 
manier aan het Europees Parlement en de 
Raad verslag uitbrengen over de kredieten 
die jaarlijks voor elke activiteit worden 
toegekend.

Or. en

Amendement 100
Vladimír Remek

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Opgemerkt zij tevens dat de 
begrotingsmiddelen waarin deze 
verordening voorziet niet van toepassing 
zijn op werkzaamheden die worden 
gefinancierd uit aan het programma 
Horizon 2020, kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie, toegewezen 
middelen, zoals werkzaamheden in 
verband met de ontwikkeling van van de 
systemen afgeleide toepassingen. Deze 
werkzaamheden zullen helpen het gebruik 
van de in het kader van de programma's 
aangeboden diensten te optimaliseren, voor 
een goed sociaaleconomisch rendement op 
de investeringen van de Unie te zorgen en 
de knowhow van het bedrijfsleven in de 
Unie op het gebied van 
satellietnavigatietechnologie te vergroten.

(18) Opgemerkt zij tevens dat de 
begrotingsmiddelen waarin deze 
verordening voorziet niet van toepassing 
zijn op werkzaamheden die worden 
gefinancierd uit aan het Kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie Horizon 2020 
toegewezen middelen, zoals 
werkzaamheden in verband met de 
ontwikkeling van afgeleide toepassingen 
van de systemen. Deze werkzaamheden 
zullen helpen het gebruik van de in het 
kader van de programma's aangeboden 
diensten te optimaliseren, voor een goed 
sociaaleconomisch rendement op de 
investeringen van de Unie te zorgen en de 
knowhow van het bedrijfsleven in de Unie 
op het gebied van 
satellietnavigatietechnologie te vergroten. 
Daarom moet er ten behoeve van de 
programma's uit Horizon 2020 adequate 
financiering voor Europese GNSS-
activiteiten worden uitgetrokken, die 
vooral moet worden besteed aan de 
ontwikkeling van uit de programma's 
afgeleide toepassingen, teneinde 
maximaal te kunnen profiteren van de 
sociaaleconomische voordelen van de 
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programma's, en aan onderzoek ter 
ontwikkeling van nieuwe technologieën 
(bijvoorbeeld atoomklokken) die bedoeld 
zijn ter aanvulling van het GNSS 
(bijvoorbeeld Galileo van de 2e generatie), 
zodat kan worden gegarandeerd dat de 
Europese GNSS-programma's permanent 
toegevoegde waarde opleveren ten 
opzichte van soortgelijke programma's 
elders in de wereld.

Or. en

Amendement 101
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Opgemerkt zij tevens dat de 
begrotingsmiddelen waarin deze 
verordening voorziet niet van toepassing 
zijn op werkzaamheden die worden 
gefinancierd uit aan het programma 
Horizon 2020, kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie, toegewezen 
middelen, zoals werkzaamheden in 
verband met de ontwikkeling van van de 
systemen afgeleide toepassingen. Deze 
werkzaamheden zullen helpen het gebruik 
van de in het kader van de programma's 
aangeboden diensten te optimaliseren, voor 
een goed sociaaleconomisch rendement op 
de investeringen van de Unie te zorgen en 
de knowhow van het bedrijfsleven in de 
Unie op het gebied van 
satellietnavigatietechnologie te vergroten.

(18) Opgemerkt zij tevens dat de 
begrotingsmiddelen waarin deze 
verordening voorziet niet van toepassing 
zijn op werkzaamheden die worden 
gefinancierd uit aan het programma 
Horizon 2020, kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie, toegewezen 
middelen, zoals werkzaamheden in 
verband met de ontwikkeling van van de 
systemen afgeleide toepassingen. Deze 
werkzaamheden zullen helpen het gebruik 
van de in het kader van de programma's 
aangeboden diensten te optimaliseren, de 
ontwikkeling te waarborgen van 
secundaire ruimtediensten ten behoeve 
van de burgers, voor een goed 
sociaaleconomisch rendement op de 
investeringen van de Unie te zorgen en de 
knowhow van het bedrijfsleven in de Unie 
op het gebied van 
satellietnavigatietechnologie te vergroten.

Or. en

Amendement 102
Philippe Lamberts
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Daarnaast moeten de door de 
systemen gegenereerde ontvangsten door 
de Unie worden geïnd ter compensatie van 
de eerder door haar gedane investeringen.
In contracten die met organisaties uit de 
privésector worden gesloten, kan voorts 
worden voorzien in een mechanisme voor 
het delen van deze ontvangsten.

(19) Daarnaast moeten de door de 
systemen gegenereerde ontvangsten door 
de Unie worden geïnd ter compensatie van 
de eerder door haar gedane investeringen.
In deze context moeten de lidstaten de 
kosten in rekening worden gebracht van 
de publiek gereguleerde dienst ("PRS"), 
telkens zij daarvan gebruik maken voor 
defensiedoeleinden. In contracten die met 
organisaties uit de privésector worden 
gesloten, moet voorts worden voorzien in 
een mechanisme voor het delen van deze 
ontvangsten – voor zover deze organisaties 
financieel in de investeringen hebben 
bijgedragen – waarbij als uitgangspunt 
geldt dat de verliezen en de winsten in 
verhouding moeten staan tot de 
investeringen van de publieke en 
particuliere deelnemers.

Or. en

Motivering

Volgens de door de Europese Commissie verrichte enquête zullen defensie- en binnenlandse 
veiligheid de sectoren zijn die verreweg het grootste volume aan PRS-ontvangers zullen gaan 
gebruiken en zijn, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, alle lidstaten van 
plan PRS-toepassingen te gaan gebruiken binnen hun nationale defensiesector. Aangezien 
defensie niet tot de bevoegdheden van de Europese Unie behoort, moet aan het gebruik van 
Galileo voor militaire doeleinden door de lidstaten een kostprijs zijn verbonden, die aan de Unie 
ten goede moet komen om de gedane investeringen te compenseren.

Amendement 103
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om de kostenoverschrijdingen en 
vertragingen waaronder de voortgang van 

(20) Om de kostenoverschrijdingen en 
vertragingen waaronder de voortgang van 
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de programma's de afgelopen jaren te 
lijden heeft gehad verder te voorkomen,
moeten de inspanningen voor de
beheersing van risico's die tot extra kosten 
kunnen leiden worden geïntensiveerd, 
zoals door de Raad en het Parlement 
respectievelijk in de conclusies van 
31 maart 2011 en de resoluties van 8 juni 
2011 gevraagd, en zoals uiteengezet in de 
mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's van 29 juni 
2011 getiteld "Een begroting voor Europa 
2020".

de programma's de afgelopen jaren te 
lijden heeft gehad verder te voorkomen,
worden de inspanningen voor de 
beheersing van risico's die tot extra kosten 
kunnen leiden geïntensiveerd, zoals door 
de Raad en het Parlement respectievelijk in 
de conclusies van 31 maart 2011 en de 
resoluties van 8 juni 2011 gevraagd, en 
zoals uiteengezet in de mededeling van de 
Commissie aan het Europees Parlement en 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 29 juni 2011 getiteld "Een 
begroting voor Europa 2020". De 
stationerings- en exploitatierisico's 
vertegenwoordigen naar schatting 
ongeveer 1005 miljoen euro (in lopende 
prijzen) en zijn in de financiële enveloppe 
van de programma's opgenomen. Indien 
er aanvullende financiële middelen nodig 
zijn voor deze programma's, mogen deze 
niet worden onttrokken aan kleinere 
succesvolle projecten die worden 
gefinancierd uit de algemene EU-
begroting. Aanvullende uit deze risico's 
voortvloeiende financiële verplichtingen 
moeten worden gedekt door de marge 
tussen de eigen middelen en de MFK-
plafonds.

Or. en

Amendement 104
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Het Europees GNSS-Agentschap is bij 
Verordening (EG) nr. 912/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
22 september 2010 tot oprichting van het 
Europese GNSS-Agentschap, tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 
1321/2004 van de Raad inzake de 
beheersstructuren van de Europese 

(23) Het Europees GNSS-Agentschap is bij 
Verordening (EG) nr. 912/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
22 september 2010 tot oprichting van het 
Europese GNSS-Agentschap, tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 
1321/2004 van de Raad inzake de 
beheersstructuren van de Europese 
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programma's voor radionavigatie per 
satelliet en tot wijziging van Verordening
(EG) nr. 683/2008 van het Europees 
Parlement en de Raad opgericht met het 
oog op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de programma's Galileo 
en Egnos en het verrichten van bepaalde 
taken in verband met het verloop van de 
programma's. Het is een agentschap van de 
Unie dat, als orgaan in de zin van artikel 
185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 van de Raad, onderworpen is 
aan de verplichtingen die voor 
agentschappen van de Unie gelden. Het 
moet bepaalde taken toegewezen krijgen in 
verband met de beveiliging van de 
programma's, met zijn mogelijke 
aanwijzing als voor de PRS 
verantwoordelijke autoriteit en met zijn
bijdrage tot de marketing van de systemen.
Tevens moet het de taken op zich nemen 
die de Commissie eraan kan toewijzen 
door middel van een of meerdere 
delegatieovereenkomsten die betrekking 
hebben op verschillende andere specifieke 
taken in verband met de programma's, 
waaronder taken in verband met de 
exploitatiefasen van de systemen en het 
promoten van toepassingen en diensten op 
de satellietnavigatiemarkt. Om de 
Commissie, die de Unie vertegenwoordigt, 
in staat te stellen haar auditfunctie volledig 
uit te oefenen, moeten deze 
delegatieovereenkomsten de algemene 
voorwaarden voor het beheer van de aan
het Europees GNSS-Agentschap 
toevertrouwde middelen omvatten.

programma's voor radionavigatie per 
satelliet en tot wijziging van Verordening
(EG) nr. 683/2008 van het Europees 
Parlement en de Raad opgericht met het 
oog op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de programma's Galileo 
en Egnos en het verrichten van bepaalde 
taken in verband met het verloop van de 
programma's. Het is een agentschap van de 
Unie dat, als orgaan in de zin van artikel 
185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 van de Raad, onderworpen is 
aan de verplichtingen die voor 
agentschappen van de Unie gelden. Het 
moet bepaalde taken toegewezen krijgen in 
verband met de beveiliging van de 
programma's, met zijn mogelijke 
aanwijzing als voor de PRS 
verantwoordelijke autoriteit en met zijn
bevordering en marketing van de
verleende diensten. Het moet tevens 
nauwe contacten met gebruikers en 
mogelijke gebruikers van de in het kader 
van de programma's verleende diensten 
bewerkstelligen en informatie verzamelen 
over hun eisen en de ontwikkelingen op 
de satellietnavigatiemarkt. Daarnaast
moet het de nadruk leggen op gebieden 
waarin regelgeving zou kunnen worden 
aangepast of ingevoerd om te profiteren 
van de voordelen van GNSS en moet het 
taken uitvoeren die gericht zijn op de 
optimalisering van de sociaaleconomische 
voordelen van de programma's, onder 
meer door de opstelling van een 
routekaart voor de invoering per 
toepassingsgebied. Bovendien moet het
ook de taken op zich nemen die de 
Commissie eraan kan toewijzen door 
middel van een of meerdere 
delegatieovereenkomsten die betrekking 
hebben op verschillende andere specifieke 
taken in verband met de programma's, 
waaronder taken in verband met de 
exploitatiefasen van de systemen en het 
promoten van toepassingen en diensten op 
de satellietnavigatiemarkt. Om de 
Commissie, die de Unie vertegenwoordigt, 
in staat te stellen haar auditfunctie volledig 
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uit te oefenen, moeten deze 
delegatieovereenkomsten de algemene 
voorwaarden voor het beheer van de aan 
het Europees GNSS-Agentschap 
toevertrouwde middelen omvatten.

Or. en

Amendement 105
Vladimír Remek

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Het Europees GNSS-Agentschap is bij 
Verordening (EG) nr. 912/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
22 september 2010 tot oprichting van het 
Europese GNSS-Agentschap, tot
intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1321/2004 van de Raad inzake de 
beheersstructuren van de Europese 
programma's voor radionavigatie per 
satelliet en tot wijziging van Verordening 
(EG) nr. 683/2008 van het Europees 
Parlement en de Raad opgericht met het 
oog op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de programma's Galileo 
en Egnos en het verrichten van bepaalde 
taken in verband met het verloop van de 
programma's. Het is een agentschap van de 
Unie dat, als orgaan in de zin van 
artikel 185 van Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad, 
onderworpen is aan de verplichtingen die 
voor agentschappen van de Unie gelden. 
Het moet bepaalde taken toegewezen 
krijgen in verband met de beveiliging van 
de programma's, met zijn mogelijke 
aanwijzing als voor de PRS 
verantwoordelijke autoriteit en met zijn 
bijdrage tot de marketing van de systemen. 
Tevens moet het de taken op zich nemen 
die de Commissie eraan kan toewijzen 
door middel van een of meerdere 
delegatieovereenkomsten die betrekking 
hebben op verschillende andere specifieke 

(23) Het Europees GNSS-Agentschap is bij 
Verordening (EG) nr. 912/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
22 september 2010 tot oprichting van het 
Europese GNSS-Agentschap, tot 
intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1321/2004 van de Raad inzake de 
beheersstructuren van de Europese 
programma's voor radionavigatie per 
satelliet en tot wijziging van Verordening 
(EG) nr. 683/2008 van het Europees 
Parlement en de Raad opgericht met het 
oog op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de programma's Galileo 
en Egnos en het verrichten van bepaalde 
taken in verband met het verloop van de 
programma's. Het is een agentschap van de 
Unie dat, als orgaan in de zin van 
artikel 185 van Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad, 
onderworpen is aan de verplichtingen die 
voor agentschappen van de Unie gelden. 
Het moet bepaalde taken toegewezen 
krijgen in verband met de beveiliging van 
de programma's, met zijn mogelijke 
aanwijzing als voor de PRS 
verantwoordelijke autoriteit en met zijn 
bijdrage tot de marketing van de systemen. 
Tevens moet het de taken op zich nemen 
die de Commissie eraan kan toewijzen 
door middel van een of meerdere 
delegatieovereenkomsten die betrekking 
hebben op verschillende andere specifieke 
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taken in verband met de programma's, 
waaronder taken in verband met de 
exploitatiefasen van de systemen en het 
promoten van toepassingen en diensten op 
de satellietnavigatiemarkt. Om de 
Commissie, die de Unie vertegenwoordigt, 
in staat te stellen haar auditfunctie volledig 
uit te oefenen, moeten deze 
delegatieovereenkomsten de algemene 
voorwaarden voor het beheer van de aan 
het Europees GNSS-Agentschap 
toevertrouwde middelen omvatten.

taken in verband met de programma's, 
waaronder taken in verband met de 
exploitatiefasen van de systemen en het 
promoten van toepassingen en diensten op 
de satellietnavigatiemarkt. Om de 
Commissie, die de Unie vertegenwoordigt, 
in staat te stellen haar auditfunctie volledig 
uit te oefenen, moeten deze 
delegatieovereenkomsten de algemene 
voorwaarden voor het beheer van de aan 
het Europees GNSS-Agentschap 
toevertrouwde middelen omvatten. Er 
moet een passende overgangsperiode 
worden ingesteld om de succesvolle 
implementatie van het nieuwe 
beheerssysteem te waarborgen. Bovendien 
moeten er tijdens de overgangsperiode en 
daarna aan het Europees GNSS-
Agentschap voldoende personele middelen 
beschikbaar worden gesteld. 

Or. en

Amendement 106
Vladimír Remek

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De Unie moet een meerjarige 
delegatieovereenkomst met het Europees 
Ruimteagentschap sluiten die betrekking 
heeft op de technische en 
programmeringsaspecten. Om de 
Commissie, die de Unie vertegenwoordigt, 
in staat te stellen haar auditfunctie volledig 
uit te oefenen, moet de 
delegatieovereenkomst de algemene 
voorwaarden voor het beheer van de aan 
het Europees Ruimteagentschap 
toevertrouwde middelen omvatten. Waar 
het de uitsluitend door de Unie 
gefinancierde activiteiten betreft, moeten 
deze voorwaarden zorgen voor een 
controleniveau, vergelijkbaar met dat wat 
vereist zou worden als het Europees 
Ruimteagentschap een agentschap van de 

(24) De Unie moet een meerjarige 
delegatieovereenkomst met het Europees 
Ruimteagentschap sluiten die betrekking 
heeft op de technische en 
programmeringsaspecten. Om de 
Commissie, die de Unie vertegenwoordigt, 
in staat te stellen haar auditfunctie volledig 
uit te oefenen, moet de 
delegatieovereenkomst de algemene 
voorwaarden voor het beheer van de aan 
het Europees Ruimteagentschap 
toevertrouwde middelen omvatten. Waar 
het de uitsluitend door de Unie 
gefinancierde activiteiten betreft, moeten 
deze voorwaarden zorgen voor een 
controleniveau, vergelijkbaar met dat wat 
vereist zou worden als het Europees 
Ruimteagentschap een agentschap van de 
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Unie zou zijn. Unie zou zijn. Er moet een passende 
overgangsperiode worden ingesteld om de 
succesvolle implementatie van het nieuwe 
beheerssysteem te waarborgen.

Or. en

Amendement 107
Vladimír Remek

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Aangezien het programma in beginsel 
wordt gefinancierd door de Unie, moeten 
de openbare aanbestedingen in het kader 
van het programma voldoen aan de regels 
van de Unie inzake openbare 
aanbestedingen en moeten ze in de eerste 
plaats gericht zijn op kosteneffectiviteit, 
kosten- en risicobeheersing en vergroting 
van de efficiëntie en vermindering van de 
afhankelijkheid van één enkele leverancier. 
Er moet worden gezorgd voor een open 
toegang en eerlijke mededinging in de 
gehele industriële bevoorradingsketen, 
alsmede een evenwichtig aanbod aan 
mogelijkheden tot deelname van het 
bedrijfsleven op alle niveaus, waaronder 
met name nieuwe spelers op de markt en 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(hierna "kmo's" genoemd). Mogelijk 
misbruik van dominantie en misbruik van 
langdurige afhankelijkheid van één 
leverancier moeten worden voorkomen. 
Om de aan het programma verbonden 
risico's te beperken, om afhankelijkheid 
van één enkele leveringsbron te voorkomen 
en om een betere controle van het gehele 
programma, de kosten en het tijdschema te 
waarborgen, is het van belang waar nodig 
van meerdere leveringsbronnen gebruik te 
maken. De industrie van de Unie moet de 
mogelijkheid krijgen voor bepaalde 
elementen en diensten een beroep te doen 
op bronnen buiten de Unie wanneer is 
aangetoond dat dit aanzienlijke kosten- en 

(28) Aangezien het programma in beginsel 
wordt gefinancierd door de Unie, moeten 
de openbare aanbestedingen in het kader 
van het programma voldoen aan de regels 
van de Unie inzake openbare 
aanbestedingen en moeten ze in de eerste 
plaats gericht zijn op kosteneffectiviteit, 
kosten- en risicobeheersing en vergroting 
van de efficiëntie en vermindering van de 
afhankelijkheid van één enkele leverancier. 
Er moet worden gezorgd voor een open 
toegang en eerlijke mededinging in de 
gehele industriële bevoorradingsketen, 
alsmede een evenwichtig aanbod aan 
mogelijkheden tot deelname van het 
bedrijfsleven op alle niveaus, waaronder 
met name nieuwe spelers op de markt en 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(hierna "kmo's" genoemd). Mogelijk 
misbruik van dominantie en misbruik van 
langdurige afhankelijkheid van één 
leverancier moeten worden voorkomen. 
Om de aan het programma verbonden 
risico's te beperken, om afhankelijkheid 
van één enkele leveringsbron te voorkomen 
en om een betere controle van het gehele 
programma, de kosten en het tijdschema te 
waarborgen, is het van belang waar nodig 
van meerdere leveringsbronnen gebruik te 
maken. De industrie van de Unie moet de 
mogelijkheid krijgen voor bepaalde 
elementen en diensten een beroep te doen 
op bronnen buiten de Unie wanneer is 
aangetoond dat dit aanzienlijke kosten- en 
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kwaliteitsvoordelen oplevert, waarbij 
echter rekening moet worden gehouden 
met het strategische karakter van de 
programma's en de vereisten van de Unie 
op het gebied van beveiliging en controle 
van de uitvoer. Er moet profijt worden 
getrokken van investeringen, alsook van de 
ervaring en de competentie die het 
bedrijfsleven onder meer heeft verworven 
in het kader van de definitie-, 
ontwikkelings- en valideringsfasen van de 
programma’s, waarbij ervoor wordt 
gezorgd dat de regels voor de openbare 
aanbesteding nageleefd worden.

kwaliteitsvoordelen oplevert, waarbij 
echter rekening moet worden gehouden 
met het strategische karakter van de 
programma's en de vereisten van de Unie 
op het gebied van beveiliging en controle 
van de uitvoer. Er moet profijt worden 
getrokken van investeringen, alsook van de 
ervaring en de competentie die het 
bedrijfsleven onder meer heeft verworven 
in het kader van de definitie-, 
ontwikkelings- en valideringsfasen van de 
programma’s, waarbij ervoor wordt 
gezorgd dat de regels voor de openbare 
aanbesteding nageleefd worden. In elke 
openbare aanbestedingsprocedure moeten 
ook precieze beoordelingscriteria worden 
opgenomen.

Or. en

Amendement 108
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Aangezien het programma in beginsel 
wordt gefinancierd door de Unie, moeten 
de openbare aanbestedingen in het kader 
van het programma voldoen aan de regels 
van de Unie inzake openbare 
aanbestedingen en moeten ze in de eerste 
plaats gericht zijn op kosteneffectiviteit, 
kosten- en risicobeheersing en vergroting 
van de efficiëntie en vermindering van de 
afhankelijkheid van één enkele leverancier. 
Er moet worden gezorgd voor een open 
toegang en eerlijke mededinging in de 
gehele industriële bevoorradingsketen, 
alsmede een evenwichtig aanbod aan 
mogelijkheden tot deelname van het 
bedrijfsleven op alle niveaus, waaronder 
met name nieuwe spelers op de markt en 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(hierna "kmo's" genoemd). Mogelijk 
misbruik van dominantie en misbruik van 

(28) Aangezien het programma in beginsel 
wordt gefinancierd door de Unie, moeten 
de openbare aanbestedingen in het kader 
van het programma voldoen aan de regels 
van de Unie inzake openbare 
aanbestedingen en moeten ze in de eerste 
plaats gericht zijn op kosteneffectiviteit, 
kosten- en risicobeheersing en vergroting 
van de efficiëntie en vermindering van de 
afhankelijkheid van één enkele leverancier. 
Er moet worden gezorgd voor een open 
toegang en eerlijke mededinging in de 
gehele industriële bevoorradingsketen, 
alsmede een evenwichtig aanbod aan 
mogelijkheden tot deelname van het 
bedrijfsleven op alle niveaus, waaronder 
met name nieuwe spelers op de markt en 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(hierna "kmo's" genoemd). Mogelijk 
misbruik van dominantie en misbruik van 
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langdurige afhankelijkheid van één 
leverancier moeten worden voorkomen. 
Om de aan het programma verbonden 
risico's te beperken, om afhankelijkheid 
van één enkele leveringsbron te voorkomen 
en om een betere controle van het gehele 
programma, de kosten en het tijdschema te 
waarborgen, is het van belang waar nodig
van meerdere leveringsbronnen gebruik te 
maken. De industrie van de Unie moet de 
mogelijkheid krijgen voor bepaalde 
elementen en diensten een beroep te doen 
op bronnen buiten de Unie wanneer is 
aangetoond dat dit aanzienlijke kosten- en 
kwaliteitsvoordelen oplevert, waarbij 
echter rekening moet worden gehouden 
met het strategische karakter van de 
programma's en de vereisten van de Unie 
op het gebied van beveiliging en controle 
van de uitvoer. Er moet profijt worden 
getrokken van investeringen, alsook van de 
ervaring en de competentie die het 
bedrijfsleven onder meer heeft verworven 
in het kader van de definitie-, 
ontwikkelings- en valideringsfasen van de 
programma’s, waarbij ervoor wordt 
gezorgd dat de regels voor de openbare 
aanbesteding nageleefd worden.

langdurige afhankelijkheid van één 
leverancier moeten worden voorkomen. 
Om de aan het programma verbonden 
risico's te beperken, om afhankelijkheid 
van één enkele leveringsbron te voorkomen 
en om een betere controle van het gehele 
programma, de kosten en het tijdschema te 
waarborgen, is het van belang waar 
mogelijk van meerdere leveringsbronnen 
gebruik te maken. De industrie van de Unie 
moet de mogelijkheid krijgen voor 
bepaalde elementen en diensten een beroep 
te doen op bronnen buiten de Unie wanneer 
is aangetoond dat dit aanzienlijke kosten-
en kwaliteitsvoordelen oplevert, waarbij 
echter rekening moet worden gehouden 
met het strategische karakter van de 
programma's en de vereisten van de Unie 
op het gebied van beveiliging en controle 
van de uitvoer. Er moet profijt worden 
getrokken van investeringen, alsook van de 
ervaring en de competentie die het 
bedrijfsleven onder meer heeft verworven 
in het kader van de definitie-, 
ontwikkelings- en valideringsfasen van de 
programma’s, waarbij ervoor wordt 
gezorgd dat de regels voor de openbare 
aanbesteding nageleefd worden.

Or. en

Amendement 109
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) Aangezien de in het kader van de 
publiek gereguleerde dienst aangeboden 
diensten – met name in de sfeer van 
navigatie en geleiding – een belangrijke 
rol kunnen spelen in de diverse 
wapensystemen, is het derhalve van 
belang dat de Commissie, de Raad, de 
Europese Dienst voor extern optreden en 
de lidstaten handelen in overeenstemming 
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met het uit 1967 daterende Verdrag 
betreffende de kosmische ruimte. Er moet 
meer werk worden gemaakt van hetzij de 
herziening van het internationale 
rechtskader, hetzij de sluiting van een 
nieuw verdrag dat recht doet aan de 
technologische vooruitgang sinds de jaren 
'60, teneinde een wapenwedloop in de 
ruimte te voorkomen.

Or. en

Amendement 110
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De bescherming van 
persoonsgegevens en van de persoonlijke 
levenssfeer moet in het kader van de 
programma's worden gewaarborgd.

(33) De Unie berust op de eerbiediging 
van de grondrechten, en met name de 
artikelen 7 en 8 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie 
erkennen uitdrukkelijk het recht op 
persoonlijke levenssfeer en de 
bescherming van persoonsgegevens. De 
bescherming van persoonsgegevens en van 
de persoonlijke levenssfeer moet in het 
kader van de programma's worden 
gewaarborgd, in het bijzonder met 
betrekking tot de ontwikkeling en het 
gebruik van volgtechnologie.

Or. en

Amendement 111
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Teneinde de nodige maatregelen vast 
te stellen om de compatibiliteit en de 
interoperabiliteit van de systemen met 

(37) Teneinde de nodige maatregelen vast 
te stellen om de compatibiliteit en de 
interoperabiliteit van de systemen met 
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zowel andere satellietnavigatiesystemen als 
conventionele radionavigatiemiddelen te 
garanderen, en om de beveiliging van de 
systemen en de werking ervan te 
waarborgen, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen
ten aanzien van deze twee 
bevoegdheidsgebieden. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau. De Commissie
moet bij de voorbereiding en opstelling 
van de gedelegeerde handelingen ervoor 
zorgen dat de desbetreffende documenten 
tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig 
worden toegezonden aan het Europees 
Parlement en de Raad.

zowel andere satellietnavigatiesystemen als 
conventionele radionavigatiemiddelen te 
garanderen, om de beveiliging van de 
systemen en de werking ervan te 
waarborgen, om een kader te scheppen 
voor het beheer van intellectuele-
eigendomsrechten, om de belangrijkste 
fasen te definiëren voor de evaluatie van 
de wijze waarop het programma wordt 
uitgevoerd, om de programmarisico's te 
verlagen en het meerjarig 
werkprogramma vast te stellen, moet de 
bevoegdheid om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen voor deze twee 
bevoegdheidsgebieden aan de Commissie 
worden overgedragen. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau. Bij het 
voorbereiden en opstellen van 
gedelegeerde handelingen moet de 
Commissie erop toezien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig,
tijdig en op gepaste wijze bij het Europees 
Parlement en de Raad worden ingediend.

Or. en

Amendement 112
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Overweging 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37 bis) Gezien het feit dat naar schatting 
ongeveer 5% van de vliegtuigen zijn 
uitgerust met de apparatuur die nodig is 
om gebruik te kunnen maken van GNSS, 
moet aan de luchtvaartmaatschappijen 
ondersteuning worden verleend om hen te 
helpen de investeringen te doen die 
noodzakelijk zijn om correct met het 
systeem te kunnen omgaan.
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Or. pl

Amendement 113
Antonio Cancian

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Galileo- en Egnos-programma’s 
omvatten alle activiteiten die nodig zijn 
voor het definiëren, ontwikkelen, 
valideren, bouwen, exploiteren, 
vernieuwen en verbeteren van de twee 
Europese systemen voor satellietnavigatie, 
namelijk het door het Galileo-programma 
ingestelde systeem en het Egnos-systeem, 
alsmede voor het waarborgen van de 
veiligheid daarvan.

1. De Galileo- en Egnos-programma’s 
omvatten de ontwikkeling van 
toepassingen en alle activiteiten die nodig 
zijn voor het definiëren, ontwikkelen, 
valideren, bouwen, exploiteren, 
vernieuwen alsmede verbeteren van de 
twee Europese systemen voor 
satellietnavigatie, namelijk het door het 
Galileo-programma ingestelde systeem en 
het Egnos-systeem, alsmede voor het 
waarborgen van de veiligheid daarvan.

Or. en

Amendement 114
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Egnos-systeem is een infrastructuur 
die de door bestaande mondiale 
satellietnavigatiesystemen uitgezonden 
signalen controleert en corrigeert. Het 
bestaat uit grondstations en verschillende 
op geostationaire satellieten geïnstalleerde 
transponders.

3. Het Egnos-systeem is een infrastructuur 
die de door bestaande mondiale
satellietnavigatiesystemen uitgezonden 
signalen controleert en corrigeert, evenals 
die van de "open dienst" die wordt 
aangeboden door het in het kader van het 
Galileo-programma opgezette systeem, 
van zodra deze beschikbaar komen. Het 
bestaat uit grondstations en verschillende 
op geostationaire satellieten geïnstalleerde 
transponders.

Or. en
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Amendement 115
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) aanbieden van een "overheidsdienst"
(de zogenaamde "Public Regulated
Service" of PRS), die gereserveerd is voor 
gebruikers die daarvoor de toestemming 
hebben van de overheid, voor gevoelige 
toepassingen die een grote continuïteit van 
de dienstverlening vereisen; deze dienst 
maakt gebruik van sterke, gecodeerde 
signalen;

d) aanbieden van een "overheidsdienst" (de 
zogenaamde "Public Regulated Service" of 
PRS), die gereserveerd is voor gebruikers 
die daarvoor de toestemming hebben van 
de overheid, voor gevoelige toepassingen 
die een grote continuïteit van de 
dienstverlening vereisen; deze dienst maakt 
gebruik van sterke, gecodeerde signalen. 
Van lidstaten die voor defensiedoeleinden 
en -toepassingen van deze dienst gebruik 
maken, wordt een financiële bijdrage 
verlangd.

Or. en

Amendement 116
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Egnos-programma heeft tevens als 
specifieke doelstelling de geografische 
dekking van deze diensten uit te breiden tot 
het hele grondgebied van de Unie en, 
binnen de grenzen van het technisch 
mogelijke en op basis van internationale 
overeenkomsten, tot andere delen van de 
wereld, en met name tot het grondgebied 
van derde landen die onder het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim 
vallen.

Het Egnos-programma heeft tevens als 
specifieke doelstelling de geografische 
dekking van deze diensten zo snel mogelijk
uit te breiden tot het hele grondgebied van 
de Unie en, binnen de grenzen van het 
technisch mogelijke en op basis van 
internationale overeenkomsten, tot andere 
delen van de wereld, en met name tot het 
grondgebied van derde landen die onder 
het gemeenschappelijk Europees luchtruim 
vallen.

Or. en

Amendement 117
Silvia-Adriana Ţicău
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening worden de regels 
vastgesteld voor de invoering en de 
exploitatie van de systemen in het kader 
van de Europese programma's voor 
satellietnavigatie, met name wat betreft de 
governance en de financiële bijdrage van 
de Unie.

Bij deze verordening worden de regels 
vastgesteld voor de invoering en de 
exploitatie van de systemen in het kader 
van de Europese programma's voor 
satellietnavigatie op het gehele 
grondgebied van de EU, met name wat 
betreft de governance en de financiële 
bijdrage van de Unie.

Or. ro

Amendement 118
Antonio Cancian

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) een exploitatiefase, die bestaat uit het 
beheer van de infrastructuur, het 
onderhoud, de constante verbetering, de 
vernieuwing en de bescherming van het 
systeem, de certificerings- en 
normalisatieverrichtingen in verband met 
het programma, de levering en de 
commercialisering van de diensten, en alle 
andere activiteiten die nodig zijn voor de 
ontwikkeling van het systeem en het goede 
verloop van het programma; het is de 
bedoeling dat tussen 2014 en 2015 
geleidelijk een begin wordt gemaakt met 
deze fase, met de levering van de eerste 
diensten.

d) een exploitatiefase, die bestaat uit het 
beheer van de infrastructuur, het 
onderhoud, de constante verbetering, de 
vernieuwing en de bescherming van het 
systeem, de certificerings- en 
normalisatieverrichtingen in verband met 
het programma, de levering en de 
commercialisering van de diensten, de 
ontwikkeling van toepassingen en alle 
andere activiteiten die nodig zijn voor de 
ontwikkeling van het systeem en het goede 
verloop van het programma; het is de 
bedoeling dat tussen 2014 en 2015 
geleidelijk een begin wordt gemaakt met 
deze fase, met de levering van de eerste 
diensten.

Or. en

Amendement 119
Vladimír Remek
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de periode 2014-2020 en nadien zullen 
onder meer de volgende indicatoren en 
targets worden gebruikt om te meten in 
welke mate de specifieke doelstellingen 
van het Galileo-programma worden 
behaald:
a) cumulatief aantal operationele 
satellieten: 18 satellieten tegen 2015, 30 
tegen 2019;
b) reservesatellieten aan de grond voor 
inbedrijfhoudingsdoeleinden: 2 tegen 
2019;
c) ingezette versie van de 
grondinfrastructuur: versie 2 tegen 2015;
d) aantal uitgevoerde diensten: 3 
oorspronkelijke diensten tegen 2015, 5 
diensten tegen 2020.

Or. en

Motivering

Sommige elementen van de toekomstige ontwikkelingen van GNSS die tijdens de periode 2020-
2027 zullen worden uitgevoerd, moeten tijdens de periode 2014-2020 worden voorbereid. 
Hierbij zij tevens vermeld dat de voorbereiding van een vlotte overgang in 2020 eveneens een 
doelstelling is van de GNSS-verordening voor de periode 2012-2020.

Amendement 120
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De exploitatie van het Egnos-systeem 
bestaat in de eerste plaats uit het beheer 
van de infrastructuur, het onderhoud, de 
constante verbetering, de vernieuwing en 
de bescherming van het systeem, de 
accreditatie-, certificerings- en 
normalisatieverrichtingen in verband met 

De exploitatie van het Egnos-systeem 
bestaat in de eerste plaats uit het beheer 
van de infrastructuur, het onderhoud, de 
constante verbetering, de vernieuwing en 
de bescherming van het systeem, de 
accreditatie-, certificerings- en 
normalisatieverrichtingen in verband met 
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het programma, het geheel van elementen 
waarmee de betrouwbaarheid van het 
systeem en de exploitatie ervan wordt 
aangetoond, alsmede de levering en 
marketing van de diensten.

het programma, het geheel van elementen 
waarmee de betrouwbaarheid van het 
systeem en de exploitatie ervan wordt 
aangetoond, alsmede de levering en 
marketing van de diensten en, voor zover 
daartoe de begrotingsmiddelen 
voorhanden zijn, van de op basis van deze 
diensten ontwikkelde toepassingen en 
diensten, de ontwikkelings- en 
stationeringsactiviteiten voor de uitbouw 
en de toekomstige generaties van het 
systeem, met inbegrip van 
aanbestedingen, alsmede de uitbreiding 
van de geografische dekking van de 
diensten overeenkomstig artikel 1, lid 5.

Or. en

Amendement 121
Vladimír Remek

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De volgende indicatoren en targets zullen 
onder meer worden gebruikt om te meten 
in welke mate de specifieke doelstellingen 
van het Egnos-programma worden 
gehaald:
a) aantal aan de certificeringsautoriteiten 
voorgelegde wijzigingen van de diensten: 
3 in 2014-2020.
b) aantal luchthavens die de "dienst 
beveiliging van levens" (Safety of Life 
Service) gebruiken.

Or. en

Motivering

Op 2 maart 2011 lanceerde de Europese Commissie de Egnos-"dienst beveiliging van levens" 
(de zogenaamde "Safety of Life Service" of SoL) voor de luchtvaart. Dit systeem maakt 
precisienaderingen mogelijk, waardoor de luchtvaartnavigatie veel veiliger wordt. Het zorgt er 
eveneens voor dat vluchten minder vertragingen hebben, minder moeten uitwijken en minder 
moeten worden geannuleerd. Met de Egnos SoL kunnen luchthavens hun capaciteit verhogen en 
exploitatiekosten verlagen. Tot slot draagt het systeem ook bij aan een lagere CO2-uitstoot in de 
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sector. Dergelijke criteria zijn nuttig om de mate van verwezenlijking van het Egnos-programma 
te beoordelen.

Amendement 122
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De systemen, netwerken en diensten die 
resulteren uit de programma's Galileo en 
Egnos zijn, voor zover mogelijk,
compatibel en interoperabel met andere 
satellietnavigatiesystemen en met 
conventionele radionavigatiemiddelen.

2. De systemen, netwerken en diensten die 
resulteren uit de programma's Galileo en 
Egnos zijn compatibel en interoperabel met 
andere satellietnavigatiesystemen en met 
conventionele radionavigatiemiddelen.

Or. en

Amendement 123
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie streeft ernaar eventueel 
onopgeloste compatibiliteits- of 
interferentieproblemen met derde landen 
tegen 1 januari 2015 op te lossen.

Or. en

Amendement 124
Christine De Veyrac

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de activiteiten in verband met de 
exploitatie van het door het Galileo-
programma ingestelde systeem, inclusief 

b) de activiteiten in verband met de 
segmenten grond en dienstverlening van 
het Galileo-programma, inclusief, maar 



AM\906180NL.doc 25/58 PE492.596v01-00

NL

de acties voorafgaand aan of ter 
voorbereiding van deze fase;

niet beperkt tot, de groei van de 
beheercapaciteit, de herprofilering van de 
"dienst beveiliging van levens" en de 
commerciële diensten, de inzet en 
exploitatie van ontvangstplaatsen, de 
exploitatie van stations, de stationering en 
exploitatie van de 
dienstvoorzieningencentra (inclusief het 
prestatiecentrum Geodesy and Timing), 
het dienstencentrum, het onderhoud van 
de ontvangstplaatsen, het personeel per 
centrum, het onderhoud van het 
ruimtesegment, de exploitatie en de 
systeemondersteuning van het 
telecommunicatienetwerk; de activiteiten 
in verband met de optimalisering van de 
sociaaleconomische voordelen van het 
programma;

Or. fr

Motivering

Het amendement van de rapporteur dient te worden gesteund, maar het verdient de voorkeur in 
een wetgevingshandeling geen specifieke limiet te verbinden aan het aantal in te zetten 
satellieten.

Amendement 125
Vladimír Remek

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) activiteiten om de introductie van de 
beide systemen te vergemakkelijken, met 
name wat betreft sectoroverschrijdende 
exploitatie en synergieën met andere 
sectoren dan de ruimtevaart;

Or. en

Amendement 126
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter a bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) onderzoek en ontwikkeling op het 
gebied van GNSS-toepassingen ter 
ondersteuning van de ontwikkeling van 
toepassingen op basis van Egnos en 
Galileo;

Or. ro

Amendement 127
Vladimír Remek

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de voorlichtings- en 
communicatieacties, inclusief de 
institutionele communicatie over de 
politieke prioriteiten van de Unie, voor 
zover deze rechtstreeks verband houden 
met de doelstellingen van deze 
verordening;

b) de voorlichtings- en 
communicatieacties, inclusief de 
institutionele communicatie over de 
politieke prioriteiten van de Unie, voor 
zover deze rechtstreeks verband houden 
met de doelstellingen van deze 
verordening, en met name promotie- en 
bewustmakingsactiviteiten die gericht zijn 
op de totstandbrenging van synergieën 
met andere relevante beleidsterreinen van 
de Unie;

Or. en

Amendement 128
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Teneinde de kosten van de programma's 
en van de diverse fasen van de 
programma's duidelijk te kunnen 
vaststellen, brengt de Commissie, 
overeenkomstig het beginsel van 
transparant beheer, het in artikel 35, lid 1, 
bedoelde comité jaarlijks op de hoogte van 

3. Teneinde de kosten van de programma's 
en van de diverse fasen van de 
programma's duidelijk te kunnen 
vaststellen, brengt de Commissie, 
overeenkomstig het beginsel van 
transparant beheer, de begrotingsautoriteit
jaarlijks op de hoogte van de toewijzing 
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de toewijzing van de middelen van de Unie 
aan elk van de in de leden 1 en 2 genoemde 
activiteiten.

van de middelen van de Unie aan elk van 
de in de leden 1 en 2 genoemde 
activiteiten.

Or. en

Amendement 129
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Teneinde de kosten van de programma's 
en van de diverse fasen van de 
programma's duidelijk te kunnen 
vaststellen, brengt de Commissie, 
overeenkomstig het beginsel van 
transparant beheer, het in artikel 35, lid 1, 
bedoelde comité jaarlijks op de hoogte van 
de toewijzing van de middelen van de Unie 
aan elk van de in de leden 1 en 2 genoemde 
activiteiten.

3. Teneinde de kosten van de programma's 
en van de diverse fasen van de 
programma's duidelijk te kunnen 
vaststellen, brengt de Commissie, 
overeenkomstig het beginsel van 
transparant beheer, het in artikel 35, lid 1, 
bedoelde comité en het Europees 
Parlement jaarlijks op de hoogte van de 
toewijzing van de middelen van de Unie 
aan elk van de in de leden 1 en 2 genoemde 
activiteiten.

Or. ro

Amendement 130
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Article 8 – paragraph 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen aanvullende 
financiering verschaffen voor het Galileo-
programma. De ontvangsten die 
voortvloeien uit deze bijdragen worden 
gezien als bestemmingsontvangsten als 
bedoeld in artikel 18, lid 2, van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002. 
Overeenkomstig het beginsel van 
transparant beheer stelt de Commissie het 
in artikel 35, lid 1, van deze verordening 
bedoelde comité op de hoogte van ieder 
effect op het Galileo-programma ingevolge 

2. De lidstaten kunnen aanvullende 
financiering verschaffen voor het Galileo-
programma. De ontvangsten die 
voortvloeien uit deze bijdragen worden 
gezien als bestemmingsontvangsten als 
bedoeld in artikel 18, lid 2, van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002. 
Overeenkomstig het beginsel van 
transparant beheer stelt de Commissie de 
begrotingsautoriteit op de hoogte van ieder 
effect op het Galileo-programma ingevolge 
de toepassing van dit lid.
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de toepassing van dit lid.

Or. en

Amendement 131
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen aanvullende 
financiering verschaffen voor het Galileo-
programma. De ontvangsten die 
voortvloeien uit deze bijdragen worden 
gezien als bestemmingsontvangsten als 
bedoeld in artikel 18, lid 2, van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002. 
Overeenkomstig het beginsel van 
transparant beheer stelt de Commissie het 
in artikel 35, lid 1, van deze verordening 
bedoelde comité op de hoogte van ieder 
effect op het Galileo-programma ingevolge 
de toepassing van dit lid.

2. De lidstaten kunnen aanvullende 
financiering verschaffen voor het Galileo-
programma. De ontvangsten die 
voortvloeien uit deze bijdragen worden 
gezien als bestemmingsontvangsten als 
bedoeld in artikel 18, lid 2, van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002. 
Overeenkomstig het beginsel van 
transparant beheer stelt de Commissie het 
Europees Parlement, de Raad en het in 
artikel 35, lid 1, van deze verordening 
bedoelde comité op de hoogte van ieder 
effect op het Galileo-programma ingevolge 
de toepassing van dit lid.

Or. en

Amendement 132
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen aanvullende 
financiering verschaffen voor het Egnos-
programma. De ontvangsten die 
voortvloeien uit deze bijdragen worden 
gezien als bestemmingsontvangsten als 
bedoeld in artikel 18, lid 2, van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002. 
Overeenkomstig het beginsel van 
transparant beheer stelt de Commissie het 

2. De lidstaten kunnen aanvullende 
financiering verschaffen voor het Egnos-
programma. De ontvangsten die 
voortvloeien uit deze bijdragen worden 
gezien als bestemmingsontvangsten als 
bedoeld in artikel 18, lid 2, van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002. 
Overeenkomstig het beginsel van 
transparant beheer stelt de Commissie het 
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in artikel 35, lid 1, bedoelde comité op de 
hoogte van ieder effect op het Egnos-
programma ingevolge de toepassing van dit 
lid.

Europees Parlement, de Raad en het in 
artikel 35, lid 1, van deze verordening 
bedoelde comité op de hoogte van ieder 
effect op het Egnos-programma ingevolge 
de toepassing van dit lid.

Or. en

Amendement 133
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voor elke fase van de programma's 
uitgetrokken middelen worden van 
tevoren vastgesteld, inclusief de middelen 
die deel uitmaken van de reserve voor 
onvoorziene uitgaven.

Or. en

Amendement 134
Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Europese Commissie kan kredieten die 
zijn gereserveerd ter dekking van 
installatie- en exploitatierisico's 
(satellietstoringen, lanceringsrisico's, 
vertragingen, onvoorziene gebeurtenissen 
in verband met de exploitatie) en die niet 
voor dat doel worden gebruikt 
hertoewijzen voor applicatieontwikkeling.

Or. de

Amendement 135
Angelika Niebler
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Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan middelen uit één 
uitgavencategorie, als vastgelegd in 
artikel 7, lid 1, letters a) tot en met c), tot 
een maximum van 25% van het in lid 1 
bedoelde bedrag overhevelen naar een 
andere categorie. Als met een dergelijke 
herschikking van middelen een bedrag 
gemoeid is van meer dan 25% van het in 
lid 1 bedoelde bedrag stelt de Commissie 
een uitvoeringshandeling vast. Dergelijke 
uitvoeringshandelingen worden 
aangenomen overeenkomstig de in artikel 
35, lid 2, bedoelde raadplegingsprocedure.

Or. de

Motivering

In geval van onvoorziene omstandigheden zoals satellietstoringen of vertragingen bij de 
lancering is een hoge mate van flexibiliteit geboden om adequaat te kunnen reageren op deze 
incidenten en moet er extra geld beschikbaar zijn.

Amendement 136
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het in lid 1 bedoelde bedrag zal als 
volgt worden verdeeld:
a) voor de in artikel 7, lid 1, onder a) en b) 
bedoelde activiteiten X miljoen euro tegen 
lopende prijzen;
b) voor de in artikel 7, lid 1, onder c), 
bedoelde activiteiten Y miljoen euro tegen 
lopende prijzen;
c) voor de reserve voor onvoorziene 
uitgaven Z miljoen euro tegen lopende 
prijzen.
De Commissie kan ter dekking van 
stationerings- en exploitatierisico's 
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(satellietstoringen, lanceringsrisico's, 
vertragingen, onvoorziene gebeurtenissen 
in verband met de exploitatie) 
gereserveerde kredieten die niet voor dat 
doel worden gebruikt, hertoewijzen voor 
de financiering van activiteiten die 
verband houden met de optimalisering 
van de sociaaleconomische voordelen van 
de programma's.

Or. en

Amendement 137
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 bis – inleidende formule (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het in lid 1 bedoelde bedrag zal als 
volgt worden verdeeld1:
__________________
1 De verdeling is gebaseerd op het in artikel 10, lid 
1, van het Commissievoorstel vastgestelde bedrag 
(namelijk 7897 miljoen euro). Als dat bedrag bij de 
onderhandelingen over het meerjarig financieel 
kader wordt gewijzigd, moeten de programma-
activiteiten, en met name de relatieve verdeling 
van de begrotingsmiddelen ook worden herzien.

Or. en

Amendement 138
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De Commissie kan middelen uit één 
uitgavencategorie, als vastgelegd in lid 1 
bis, letters a), b) en c), tot een maximum 
van 10% van het in lid 1 bedoelde bedrag 
overhevelen naar een andere categorie. 
Als met een dergelijke herschikking van 
middelen een bedrag gemoeid is van meer 
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dan 10% van het in lid 1 bedoelde bedrag, 
raadpleegt de Commissie het in artikel 35, 
lid 1, bedoelde comité overeenkomstig de 
in artikel 35, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure.

Or. en

Amendement 139
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 quater (nieuw) 1 quater.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. De Commissie brengt het 
Europees Parlement en de Raad op de 
hoogte van elke in de leden 1 bis en 1 ter 
bedoelde herschikking.

Or. en

Amendement 140
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie beheert de in lid 1 
van dit artikel bedoelde financiële 
middelen op een transparante en 
kosteneffectieve manier. De Commissie 
brengt het Europees Parlement en de 
Raad jaarlijks verslag uit over de gevolgde 
kostenbeheersingsstrategie.

Or. en

Amendement 141
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Opbrengsten uit het gebruik door de 
lidstaten van de publiek gereguleerde 
dienst voor defensiedoeleinden en -
toepassingen worden door de Unie geïnd, 
aan de begroting van de Unie 
overgemaakt en aan de programma's 
toegewezen.

Or. en

Amendement 142
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In contracten die met bedrijven uit de 
privésector worden gesloten, kan worden 
voorzien in een mechanisme voor het delen 
van deze ontvangsten.

2. Een eventueel mechanisme voor het 
delen van de ontvangsten wordt ingevoerd 
overeenkomstig artikel 294 VWEU. In 
contracten die met bedrijven uit de 
privésector worden gesloten, kan worden 
voorzien in een dergelijk mechanisme voor 
het delen van ontvangsten.

Or. en

Amendement 143
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In contracten die met bedrijven uit de 
privésector worden gesloten, kan worden 
voorzien in een mechanisme voor het delen 
van deze ontvangsten.

2. In contracten die met bedrijven uit de 
privésector worden gesloten, kan worden 
voorzien in een mechanisme voor het delen 
van deze ontvangsten naar evenredigheid 
van de investeringen van de overheid en 
de particuliere sector. 

Or. en
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Amendement 144
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is verantwoordelijk voor 
het verloop van de programma's. Zij 
beheert de op grond van deze verordening 
aan de programma's toegewezen middelen 
en ziet toe op de uitvoering van alle 
activiteiten ervan.

1. De Commissie is verantwoordelijk voor 
het verloop van de programma's. Zij 
beheert de op grond van deze verordening 
aan de programma's toegewezen middelen 
en ziet toe op de tijdige uitvoering van alle 
activiteiten ervan.

Or. en

Amendement 145
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) zij organiseert de passende instrumenten 
en de benodigde structurele maatregelen 
om de aan de programma's verbonden 
risico's te inventariseren, te beheersen, te 
verminderen en te bewaken, met name wat 
de kosten en het tijdschema betreft;

b) zij organiseert de passende instrumenten 
en de benodigde structurele maatregelen 
om de aan de programma's verbonden 
risico's te inventariseren, te beheersen, te 
verminderen en te bewaken, met name wat 
de kosten en het tijdschema betreft, 
teneinde ervoor te zorgen dat de 
programma's tijdig en binnen de 
budgettaire mogelijkheden worden 
uitgevoerd;

Or. en

Amendement 146
Vladimír Remek

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter d bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) zij beoordeelt met het oog op een 
betere benutting en exploitatie van de 
Europese GNSS-systemen – ook bij wijze 
van stimulans voor andere entiteiten – de 
mogelijkheid om te bewerkstelligen dat de 
Europese GNSS-diensten tevens worden 
ingezet bij de aanbesteding van relevante 
diensten en bij het opzetten van 
grootschalige initiatieven en campagnes; 

Or. en

Amendement 147
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de doelstellingen voor de verdere 
ontwikkeling van de Galileo- en Egnos-
systemen te bepalen;

Or. en

Amendement 148
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de 
onderzoeksprocedure als bedoeld in 
artikel 35, lid 3.

De ter uitvoering van letter a) vereiste 
maatregelen worden vastgesteld volgens de 
in artikel 35, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

De maatregelen die nodig zijn ter 
uitvoering van de letters b) en c) worden 
overeenkomstig artikel 34 vastgesteld door 
middel van gedelegeerde handelingen.

Or. en
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Amendement 149
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie gebruikt op optimale 
praktijken gebaseerde systemen en 
technieken voor projectbeheer om toezicht 
te houden op de uitvoering van de 
programma's.

Or. en

Amendement 150
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie gebruikt op optimale 
praktijken gebaseerde systemen en 
technieken voor projectbeheer om toezicht 
te houden op de uitvoering van de 
programma's.

Or. en

Amendement 151
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De Commissie doet het Europees 
Parlement en het in artikel 35, lid 1, 
bedoelde comité jaarlijks het verslag van 
een onafhankelijke beoordelaar toekomen 
over de kwaliteit van de 
programmabeheerssystemen en -
technieken van de Commissie.
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Or. en

Amendement 152
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De systemen en de werking ervan
moeten beveiligd zijn.

1. De Commissie ziet erop toe dat de
systemen en de werking ervan beveiligd 
zijn.

Or. ro

Amendement 153
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) uiterlijk tot en met 30 juni 2016, de 
veiligheidsaccreditatie overeenkomstig 
hoofdstuk III van Verordening (EU ) 
nr. 912/2010; daartoe maakt het een begin 
met en ziet het toe op de uitvoering van 
beveiligingsprocedures en verricht het 
controles van de beveiliging van het 
systeem;

i) uiterlijk tot en met 1 januari 2014, de 
veiligheidsaccreditatie overeenkomstig 
hoofdstuk III van Verordening (EU ) 
nr. 912/2010; daartoe maakt het een begin 
met en ziet het toe op de uitvoering van 
beveiligingsprocedures en verricht het 
controles van de beveiliging van het 
systeem. Bij het beheer van de Europese 
GNSS-programma's dienen de 
systeembeveiligingsaccreditatiefuncties 
strikt gescheiden te worden gehouden van 
de taken van het Europese GNSS-
Agentschap.  Daarom worden er tegen 1 
januari 2014 adequate voorzieningen 
getroffen om te bewerkstelligen dat er een 
duidelijke functionele en structurele 
scheiding wordt gehandhaafd tussen deze 
functies en de activiteiten van het GNSS-
Agentschap. Voorts treedt de voorzitter 
van het Comité voor de 
veiligheidaccreditatie op als de enige 
contactpersoon voor 
veiligheidsaccreditatieaangelegenheden, 
in het bijzonder met betrekking tot de 
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voortgangsverslagen inzake 
veiligheidsaccreditatie die het comité 
uitbrengt aan het Europees Parlement en 
de Raad. 

Or. fr

Amendement 154
Antonio Cancian

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) in het kader van de exploitatie van de 
systemen draagt het bij tot de marketing 
van de systemen, met inbegrip van de 
nodige marktanalyse;

c) het verzorgt de marketing van de 
systemen, met inbegrip van de nodige 
marktanalyse;

Or. en

Amendement 155
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) in het kader van de exploitatie van de 
systemen draagt het bij tot de marketing 
van de systemen, met inbegrip van de 
nodige marktanalyse;

c) in het kader van de exploitatie van de 
systemen draagt het bij tot de marketing 
van de systemen, met inbegrip van de 
nodige marktanalyse, en zorgt het dat de 
sociaaleconomische voordelen daarvan 
worden geoptimaliseerd;

Or. en

Amendement 156
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) zorgen voor de optimalisering van 
de sociaaleconomische voordelen van de 
programma's, onder andere door:
i) het opstellen en beheren van een plan 
dat is gebaseerd op de prioriteiten van de 
verschillende markten voor toepassingen, 
waarbij een routekaart voor de invoering 
per toepassingsgebied wordt opgesteld;
ii) het identificeren van de gebieden waar 
het gebruik van GNSS 
sociaaleconomische voordelen kan bieden 
en het presenteren van richtlijnen voor 
reguleringsmaatregelen aan de 
Commissie, die op Unieniveau kunnen 
worden ingevoerd of aangenomen ten 
einde te profiteren van deze voordelen;
iii) het ontwerpen van een routekaart voor 
normalisatie en certificering wanneer de 
Unie daarbij belang heeft en de 
implementatie daarvan in samenwerking 
met normalisatieorganisaties en 
aangemelde instanties;
iv) het beheren van de aan EGNSS 
toegewezen O&O-middelen met het oog 
op de ontwikkeling en het gebruik van
toepassingen en diensten voor de 
satellietnavigatiemarkt, met speciale 
aandacht voor mkb-bedrijven, met 
inbegrip van de middelen die voor dit doel 
zijn vrijgemaakt in het kader van 
Horizon 2020;
v) het uitvoeren van de activiteiten die 
gericht zijn op de invoering van EGNSS-
toepassingen in de gehele EU, het 
identificeren en met elkaar verbinden van 
Europese excellentiecentra die zijn 
gespecialiseerd in specifieke sectoren van 
EGNSS-toepassingen en -systemen, het 
beheren van het netwerk van deze centra 
en dit combineren met de deskundigheid 
van openbare autoriteiten, universiteiten, 
onderzoekscentra, 
gebruikersgemeenschappen en de 
industrie, met speciale aandacht voor 
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mkb-bedrijven.

Or. en

Amendement 157
Vladimír Remek

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) zorgen voor de optimalisering van 
de sociaaleconomische voordelen van de 
programma's, en wel door: 
i) het onderhouden van contacten en van 
een continue dialoog met de bevoegde 
directoraten-generaal en de organen van 
de Unie om synergieën te genereren bij de 
exploitatie van Egnos/Galileo in het kader 
van relevante beleidsvormen van de Unie 
in de sfeer van het maritiem, vervoers- of 
energiebeleid of van civiele 
noodhulpverlening e.d.;
ii) het ontwerpen en uitvoeren van 
maatregelen om de ontwikkeling te  
stimuleren van toepassingen voor alle 
bedrijfssectoren (middels kruisbestuiving 
tussen sectoren), met name voor gebruik 
in andere sectoren dan de ruimtevaart en 
die zich derhalve lenen voor de versnelde 
ontwikkeling van de Europese markt voor 
eindgebruikers;
iii) het bewerkstelligen van synergieën 
met relevante beleidsvormen en -
initiatieven van de Unie, onder meer door 
sluiting van akkoorden waarbij EU-
organisaties in die sector zich ertoe 
verbinden plaats in te ruimen voor het 
gebruik van GNSS-technologieën;

Or. en

Amendement 158
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1 – letter d – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het vervult ook andere specifieke taken 
die verband houden met de programma's en 
die haar door de Commissie kunnen 
worden toegewezen door middel van een 
delegatieovereenkomst vastgesteld op basis
van een delegatiebesluit, conform 
artikel 54, lid 2, onder b), van Verordening
(EG, Euratom) nr. 1605/2002, waaronder:

d) het vervult ook andere specifieke taken 
die verband houden met de programma's en 
die haar uiterlijk [18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening]
door de Commissie kunnen worden 
toegewezen door middel van een 
delegatieovereenkomst vastgesteld op basis 
van een delegatiebesluit, conform 
artikel 54, lid 2, onder b), van Verordening
(EG, Euratom) nr. 1605/2002, waaronder:

Or. en

Amendement 159
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het Europese GNSS-Agentschap 
legt de Commissie jaarlijks een door een 
onafhankelijke beoordelaar opgesteld 
verslag voor over de kwaliteit van de 
programmabeheerssystemen en -
technieken van het Agentschap.

Or. en

Amendement 160
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het Europees GNSS-Agentschap 
gebruikt op optimale praktijken 
gebaseerde projectbeheerssystemen en -
technieken om toezicht te houden op de 
uitvoering van zijn taken.

Or. en
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Amendement 161
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Het Europese GNSS-Agentschap 
doet het Europees Parlement en het in 
artikel 35, lid 1, bedoelde comité jaarlijks 
het door een onafhankelijke beoordelaar 
opgestelde verslag toekomen over de 
kwaliteit van de 
programmabeheerssystemen en -
technieken van het Agentschap.

Or. en

Amendement 162
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het in artikel 35, lid 1, bedoelde comité 
wordt geraadpleegd over het in lid 1, 
onder d), van dit artikel bedoelde 
delegatiebesluit, conform de 
raadgevingsprocedure als bedoeld in 
artikel 35, lid 2. Het comité wordt op de 
hoogte gesteld van de door de Unie, 
vertegenwoordigd door de Commissie, en 
het Europees GNSS-Agentschap te sluiten 
delegatieovereenkomsten.

3. Het in artikel 35, lid 1, bedoelde comité 
wordt geraadpleegd over het in lid 1, 
onder d), van dit artikel bedoelde 
delegatiebesluit, conform de 
raadgevingsprocedure als bedoeld in 
artikel 35, lid 2. Het Europees Parlement 
en het comité worden op de hoogte gesteld 
van de door de Unie, vertegenwoordigd 
door de Commissie, en het Europees 
GNSS-Agentschap te sluiten 
delegatieovereenkomsten.

Or. en

Amendement 163
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie stelt het Europees 
Parlement en de Raad op te hoogte van de 
tussentijdse en eindresultaten van de 
evaluatie van inschrijvingen op 
belangrijke aanbestedingen en van de 
door het Europees GNSS-Agentschap met 
bedrijven te sluiten contracten.

Or. en

Amendement 164
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie sluit een meerjarige
delegatieovereenkomst met het Europees 
Ruimteagentschap op basis van een door 
de Commissie overeenkomstig artikel 54, 
lid 2, van Verordening (EG, Euratom ) 
nr. 1605/2002 vastgesteld delegatiebesluit.
Deze overeenkomst heeft betrekking op de 
gedelegeerde taken en 
begrotingsuitvoering in het kader van de 
uitvoering van de programma's, en met 
name de voltooiing van de door het 
Galileo-programma ingestelde 
infrastructuur.

1. Voor de stationeringsfase van het 
Galileo-programma sluit de Commissie
een delegatieovereenkomst met het 
Europees Ruimteagentschap waarin de 
taken van het agentschap worden 
omschreven, vooral wat betreft het 
ontwerp en de aanbesteding van het 
systeem. De overeenkomst met het 
Europees Ruimteagentschap wordt 
gesloten op basis van een door de 
Commissie overeenkomstig artikel 54, 
lid 2, van Verordening (EG, Euratom ) 
nr. 1605/2002 vastgesteld delegatiebesluit.

Or. en

Amendement 165
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie sluit een meerjarige 
delegatieovereenkomst met het Europees 
Ruimteagentschap op basis van een door 

1. De Commissie sluit uiterlijk [18 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening] een meerjarige 
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de Commissie overeenkomstig artikel 54, 
lid 2, van Verordening (EG, Euratom ) 
nr. 1605/2002 vastgesteld delegatiebesluit.
Deze overeenkomst heeft betrekking op de 
gedelegeerde taken en begrotingsuitvoering 
in het kader van de uitvoering van de 
programma's, en met name de voltooiing 
van de door het Galileo-programma 
ingestelde infrastructuur.

delegatieovereenkomst met het Europees 
Ruimteagentschap op basis van een door 
de Commissie overeenkomstig artikel 54, 
lid 2, van Verordening (EG, Euratom ) 
nr. 1605/2002 vastgesteld delegatiebesluit.
Deze overeenkomst heeft betrekking op de 
gedelegeerde taken en begrotingsuitvoering 
in het kader van de uitvoering van de 
programma's, en met name de voltooiing 
van de door het Galileo-programma 
ingestelde infrastructuur.

Or. en

Amendement 166
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toezicht- en controlemaatregelen 
omvatten met name een voorlopig 
kostenramingssysteem, een systematische 
informatievoorziening door de Commissie 
over de kosten en, indien er een verschil is 
tussen de voorziene begrotingen en de 
gemaakte kosten, corrigerende maatregelen 
om te waarborgen dat de infrastructuren 
binnen de grenzen van de 
begrotingstoewijzingen worden 
gerealiseerd.

De toezicht- en controlemaatregelen 
omvatten met name een voorlopig 
kostenramingssysteem, een systematische 
informatievoorziening aan het Europees 
Parlement door de Commissie over de 
kosten en, indien er een verschil is tussen 
de voorziene begrotingen en de gemaakte 
kosten, corrigerende maatregelen om te 
waarborgen dat de infrastructuren binnen 
de grenzen van de begrotingstoewijzingen 
worden gerealiseerd.

Or. ro

Amendement 167
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor de exploitatiefase van de 
programma's sluit het Europees GNNS-
Agentschap met het Europees 
Ruimteagentschap de 
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werkovereenkomsten die nodig zijn voor 
de uitvoering van hun taken uit hoofde 
van deze verordening in deze fase. Deze 
overeenkomsten betreffen ook de rol van 
het Europees Ruimteagentschap in deze 
fase en de samenwerking van het 
agentschap met het Europees GNNS-
Agentschap, met name wat betreft:
a) het concept, het ontwerp, het toezicht 
en de validering in het kader van de 
ontwikkeling van toekomstige generaties 
van de systemen;
b) technische bijstand in het kader van de 
exploitatie en het onderhoud van de 
bestaande generatie van de systemen.
Het Europees Parlement en de Raad 
worden door de Commissie op de hoogte 
gesteld van deze werkafspraken en van 
eventuele veranderingen daarin.

Or. en

Amendement 168
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het Europees Ruimteagentschap 
werkt samen met het Europees GNSS-
Agentschap op basis van werkafspraken, 
die onder andere voorzien in de volledige 
delegatie van taken door het Europees 
GNSS-Agentschap aan het Europees 
Ruimteagentschap. Deze werkafspraken 
zijn met name gericht op de rol van het 
Europees Ruimteagentschap bij:
a) het concept, het ontwerp, de 
aanbesteding, het toezicht en de 
validering in het kader van de 
ontwikkeling van toekomstige generaties 
systemen;
b) de technische bijstand in het kader van 
de exploitatie en het onderhoud van de 
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bestaande generatie systemen.
Het Europees Parlement en de Raad 
worden op de hoogte gesteld van deze 
werkafspraken en eventuele 
veranderingen daarin.

Or. en

Amendement 169
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het in artikel 35, lid 1, bedoelde comité 
wordt geraadpleegd over het in lid 1 van 
dit artikel bedoelde delegatiebesluit, 
overeenkomstig de raadgevingsprocedure 
als bedoeld in artikel 35, lid 2. Het comité 
wordt op de hoogte gesteld van de door de 
Commissie en het Europees 
Ruimteagentschap te sluiten meerjarige 
delegatieovereenkomst.

3. Het in artikel 35, lid 1, bedoelde comité 
wordt geraadpleegd over het in lid 1 van 
dit artikel bedoelde delegatiebesluit, 
overeenkomstig de raadgevingsprocedure 
als bedoeld in artikel 35, lid 2. Het comité 
en het Europees Parlement worden op de 
hoogte gesteld van de door de Commissie 
en het Europees Ruimteagentschap te 
sluiten delegatieovereenkomst.

Or. ro

Amendement 170
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het in artikel 35, lid 1, bedoelde comité 
wordt geraadpleegd over het in lid 1 van 
dit artikel bedoelde delegatiebesluit, 
overeenkomstig de raadgevingsprocedure 
als bedoeld in artikel 35, lid 2. Het comité 
wordt op de hoogte gesteld van de door de 
Commissie en het Europees 
Ruimteagentschap te sluiten meerjarige 
delegatieovereenkomst.

3. Het in artikel 35, lid 1, bedoelde comité 
wordt geraadpleegd over het in lid 1 van 
dit artikel bedoelde delegatiebesluit, 
overeenkomstig de raadgevingsprocedure 
als bedoeld in artikel 35, lid 2. Het 
Europees Parlement en het comité worden
op de hoogte gesteld van de door de 
Commissie en het Europees 
Ruimteagentschap te sluiten 
delegatieovereenkomst.
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Or. en

Amendement 171
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het in artikel 35, lid 1, bedoelde comité 
wordt door de Commissie op de hoogte 
gesteld van de tussentijdse en 
eindresultaten van de evaluatie van de
inschrijvingen op aanbestedingen en van de
door het Europees Ruimteagentschap met 
bedrijven te sluiten contracten.

4. Het Europees Parlement en de Raad 
worden door de Commissie op de hoogte 
gesteld van de tussentijdse en 
eindresultaten van de evaluatie van 
inschrijvingen op belangrijke
aanbestedingen en van door het Europees 
Ruimteagentschap met bedrijven te sluiten 
contracten.

Or. en

Amendement 172
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het in artikel 35, lid 1, bedoelde comité
wordt door de Commissie op de hoogte 
gesteld van de tussentijdse en 
eindresultaten van de evaluatie van de 
inschrijvingen op aanbestedingen en van de 
door het Europees Ruimteagentschap met
bedrijven te sluiten contracten.

4. De begrotingsautoriteit wordt door de 
Commissie op de hoogte gesteld van de 
tussentijdse en eindresultaten van de 
evaluatie van de inschrijvingen op 
aanbestedingen en van de door het 
Europees Ruimteagentschap met bedrijven 
te sluiten contracten.

Or. en

Amendement 173
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) vermijden van mogelijk misbruik van 
dominantie en misbruik van langdurige
afhankelijkheid van één leverancier;

b) vermijden van mogelijk misbruik van 
dominantie en misbruik van de
afhankelijkheid van één leverancier;

Or. ro

Amendement 174
Christine De Veyrac

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) waar dienstig gebruikmaking van 
meerdere leveringsbronnen in de vorm 
van dual-sourcing, een methode die –
voor zover zulks mogelijk en relevant is –
als een specifiek selectiecriterium in de 
aanbesteding moet worden vastgelegd; 

Or. fr

Motivering

Het amendement van de rapporteur dient te worden gesteund. Tegelijkertijd moet ter wille van 
de transparantie worden gestipuleerd dat alle belanghebbenden bij de publicatie van de 
aanbesteding van het gebruik van deze methode in kennis moeten worden gesteld.

Amendement 175
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) waar mogelijk moet van meerdere 
leveringsbronnen gebruik worden 
gemaakt;

Or. en

Amendement 176
Silvia-Adriana Ţicău
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Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De opdracht met voorwaardelijke 
tranches omvat een vaste tranche, die 
gepaard gaat met een 
begrotingsvastlegging, en een of meer 
voorwaardelijke tranches. In de 
aanbestedingsstukken worden de 
elementen vermeld die specifiek zijn voor 
opdrachten met voorwaardelijke tranches.
Met name worden het voorwerp, de prijs of 
de wijze waarop deze wordt vastgesteld en 
de regelingen voor de levering van de 
goederen of diensten voor elke tranche in 
de stukken gedefinieerd.

2. De opdracht met voorwaardelijke 
tranches omvat een vaste tranche, die 
gepaard gaat met een 
begrotingsvastlegging en een vaste 
verbintenis inzake de uitvoering van de 
voor deze tranche gegunde werken en 
diensten, en een of meer voorwaardelijke
begrotings- en uitvoeringstranches. In de 
aanbestedingsstukken worden de 
elementen vermeld die specifiek zijn voor 
opdrachten met voorwaardelijke tranches.
Met name worden het voorwerp, de prijs of 
de wijze waarop deze wordt vastgesteld en 
de regelingen voor de levering van de 
goederen of diensten voor elke tranche in 
de stukken gedefinieerd.

Or. ro

Amendement 177
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Indien de aanbestedende dienst met 
betrekking tot een bepaalde tranche 
vaststelt dat de voor die tranche 
overeengekomen werken en diensten niet 
zijn gerealiseerd, kan hij 
schadevergoeding eisen en het contract 
beëindigen.

Or. ro

Amendement 178
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Anders dan bij een opdracht waarbij het 
resultaat wordt vergoed en de prijs of de 
wijze waarop deze wordt vastgesteld 
vooraf in de contractstukken wordt 
vastgelegd, worden bij een opdracht tegen 
vergoeding op basis van gecontroleerde 
uitgaven de ingezette middelen vergoed en 
niet de uiteindelijke producten of diensten. 
De te betalen prijs wordt bepaald door de 
vergoeding van alle daadwerkelijk door de 
contractant bij de uitvoering van het 
contract gedane uitgaven, zoals die voor 
arbeidskosten, materialen, 
verbruiksgoederen en het gebruik van 
apparatuur en infrastructuur die 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het contract. Deze uitgaven worden 
verhoogd met hetzij een vast bedrag voor 
algemene kosten en winst, hetzij een 
bedrag voor de algemene kosten en een 
prestatievergoeding die afhangt van de 
vervulling van de doelstellingen inzake 
resultaten en tijdschema.

Anders dan bij een opdracht waarbij het 
resultaat wordt vergoed en de prijs of de 
wijze waarop deze wordt vastgesteld 
vooraf in de contractstukken wordt 
vastgelegd, worden bij een opdracht tegen 
vergoeding op basis van gecontroleerde 
uitgaven de ingezette middelen vergoed en 
niet de uiteindelijke producten of diensten. 
De te betalen prijs wordt bepaald door de 
vergoeding van alle daadwerkelijk door de 
contractant bij de uitvoering van het 
contract gedane uitgaven, zoals die voor 
arbeidskosten, materialen, 
verbruiksgoederen en het gebruik van 
apparatuur en infrastructuur die 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het contract. Deze uitgaven worden 
verhoogd met een vast bedrag voor 
algemene kosten.

Or. ro

Amendement 179
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De maximumprijs van een opdracht die 
geheel of ten dele op basis van 
gecontroleerde uitgaven wordt vergoed is 
de maximaal te betalen prijs. De 
maximumprijs mag slechts worden 
overschreden in naar behoren 
gemotiveerde uitzonderingsgevallen en 
met voorafgaande instemming van de 
aanbestedende dienst.

3. De maximumprijs van een opdracht die 
geheel of ten dele op basis van 
gecontroleerde uitgaven wordt vergoed is 
de maximaal te betalen prijs.

Or. ro
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Amendement 180
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de waarde van het contract neemt 
met niet meer dan 15% van het 
oorspronkelijk overeengekomen bedrag 
toe;

Or. ro

Amendement 181
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De aanbestedende dienst kan iedere
inschrijver verzoeken een deel van de 
opdracht op verschillende niveaus uit te 
besteden aan bedrijven die geen deel 
uitmaken van de groep waartoe de 
inschrijver behoort. Dit minimaal aan 
subcontractanten uit te besteden deel 
wordt uitgedrukt als een bereik tussen een 
minimum- en een maximumpercentage. 
Dit bereik moet in verhouding staan tot 
het voorwerp en de waarde van de 
opdracht en tot de aard van de betreffende 
sector, en met name tot de 
mededingingsomstandigheden en het 
industriële potentieel die in die sector 
worden waargenomen.

1. De aanbestedende dienst vraagt de
inschrijver een deel van de opdracht door 
middel van een open aanbesteding op het 
passende niveau van onderaanneming uit 
te besteden aan bedrijven buiten de groep 
waartoe de inschrijver behoort.

Or. en

Amendement 182
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt een meerjarig 
werkprogramma op, dat de voornaamste 
acties, de geraamde begroting en het 
tijdschema omvat die nodig zijn om de in 
artikel 1, leden 4 en 5, vastgestelde 
doelstellingen van de programma's Galileo 
en Egnos te verwezenlijken.

De Commissie stelt middels gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 34
een meerjarig werkprogramma op, dat de 
voornaamste acties, de geraamde begroting 
en het tijdschema omvat die nodig zijn om 
de in artikel 1, leden 4 en 5, vastgestelde 
doelstellingen van de programma's Galileo 
en Egnos te verwezenlijken.

Or. en

Amendement 183
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op basis van het meerjarig 
werkprogramma stelt de Commissie een 
jaarlijks werkprogramma vast dat het plan 
voor de uitvoering van het meerjarig 
werkprogramma en de daarmee verbonden 
financiering omvat.

Op basis van het meerjarig 
werkprogramma stelt de Commissie
overeenkomstig de in artikel 35, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure een 
jaarlijks werkprogramma vast dat het plan 
voor de uitvoering van het meerjarig 
werkprogramma en de daarmee verbonden 
financiering omvat.

Or. en

Amendement 184
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de 
onderzoeksprocedure als bedoeld in 
artikel 35, lid 3.

Schrappen

Or. en
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Amendement 185
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de uitvoering van de technische taken 
als bedoeld in artikel 13, lid 2, kan de 
Commissie een beroep doen op de nodige 
bijstand, met name door deskundigen van 
de op het gebied van ruimtevaart bevoegde 
nationale instanties, door onafhankelijke 
deskundigen en door entiteiten die in staat 
zijn onpartijdige analyses en adviezen over 
het verloop van de programma's te 
verstrekken.

Voor de uitvoering van de technische taken 
als bedoeld in artikel 13, lid 2, kan de 
Commissie een beroep doen op de nodige 
bijstand, met name op de capaciteiten en 
de deskundigheid van de op het gebied van 
ruimtevaart bevoegde nationale instanties
en op de assistentie van onafhankelijke 
deskundigen en entiteiten die in staat zijn 
onpartijdige analyses en adviezen over het 
verloop van de programma's te 
verstrekken.

Or. fr

Amendement 186
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie zorgt ervoor dat de 
bescherming van persoonsgegevens en de 
persoonlijke levenssfeer gewaarborgd 
wordt bij het ontwerp en de uitvoering van 
de systemen, en dat daarin passende
waarborgen worden opgenomen.

1. De Commissie zorgt ervoor dat de 
bescherming van persoonsgegevens en de 
persoonlijke levenssfeer te allen tijde
gewaarborgd wordt bij het ontwerp, de 
implementatie en de exploitatie van de 
systemen, en dat daarin toereikende
waarborgen worden opgenomen.

Or. en

Amendement 187
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 32



PE492.596v01-00 54/58 AM\906180NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie ziet toe op de 
tenuitvoerlegging van deze verordening. 
Elk jaar bij de indiening van het 
voorontwerp van begroting dient zij bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over de uitvoering van de 
programma's.

De Commissie ziet toe op de 
tenuitvoerlegging van deze verordening. 
Elk jaar bij de indiening van het 
voorontwerp van begroting dient zij bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over de uitvoering van de 
programma's. Dat verslag omvat onder 
andere een gedetailleerd overzicht van de 
verdeling van de begrotingsmiddelen voor 
de financiering van de voorbije en 
toekomstige activiteiten ter uitvoering van 
het programma.

Or. en

Amendement 188
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Artikel 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie ziet toe op de 
tenuitvoerlegging van deze verordening. 
Elk jaar bij de indiening van het 
voorontwerp van begroting dient zij bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over de uitvoering van de 
programma's.

De Commissie ziet toe op de 
tenuitvoerlegging van deze verordening. 
Elk jaar bij de indiening van het 
voorontwerp van begroting dient zij bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over de uitvoering van de 
programma's. Dat verslag omvat onder 
meer:
a) een beoordeling van de uitvoering van 
de programma's en van de gemaakte 
vorderingen voor wat betreft het bereiken 
van de krachtens artikel 1, leden 4 en 5, 
vastgelegde doelstellingen;
b) een geactualiseerde evaluatie van de 
risico's en het risicobeheer en een 
beoordeling van de mogelijke impact van 
deze risico's op het kostenplaatje en het 
tijdschema;
c) een samenvatting van alle informatie 
die uit hoofde van artikel 7, lid 3, artikel 
8, lid 2, artikel 9, lid 2, en artikel 16, lid 4, 
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aan de begrotingsautoriteit is voorgelegd;
d) een beoordeling van de werking van de 
meerjarige delegatieovereenkomst die is 
gesloten overeenkomstig artikel 16, lid 1.

Or. en

Amendement 189
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de Commissie van mening is dat er 
onbeheersbare risico's of andere factoren 
bestaan die tot aanzienlijke afwijkingen 
wat betreft de kosten en het tijdschema 
van de programma's kunnen leiden, 
brengt zij het Europees Parlement en de 
Raad hier voldoende lang van tevoren van 
op de hoogte.

Or. en

Amendement 190
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verslagen bevatten alle relevante 
risico- en kostenbeheersingsinformatie 
met betrekking tot de programma's.

Or. en

Amendement 191
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorts wordt bij de evaluatie onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheden voor 
vereenvoudiging, de interne en externe 
samenhang, de relevantie van de 
doelstellingen en de mate waarin de 
maatregelen bijdragen tot de prioriteiten 
van de Unie op het gebied van slimme, 
duurzame en inclusieve groei. Bij de 
evaluatie wordt rekening gehouden met de 
resultaten van evaluaties van de gevolgen 
op lange termijn van eerdere maatregelen.

Voorts wordt bij de evaluatie onderzoek 
gedaan naar de technologische 
ontwikkelingen op dit gebied, de 
mogelijkheden voor vereenvoudiging, de 
interne en externe samenhang, de 
relevantie van de doelstellingen en de mate 
waarin de maatregelen bijdragen tot de 
prioriteiten van de Unie op het gebied van 
slimme, duurzame en inclusieve groei. Bij 
de evaluatie wordt rekening gehouden met 
de resultaten van evaluaties van de 
gevolgen op lange termijn van eerdere 
maatregelen.

Or. ro

Amendement 192
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in de artikelen 5 en 14 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
tijd met ingang van 1 januari 2014.

2. De in de artikelen 5 en 14 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor een termijn 
van vijf jaar met ingang van 1 januari 
2014. De Commissie stelt uiterlijk negen 
maanden voor het einde van de termijn 
van zeven jaar een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
voor perioden van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
uiterlijk drie maanden voor het einde van 
elke periode, vanaf de inwerkingtreding 
van deze richtlijn, tegen verlenging 
bezwaar maakt.

Or. ro

Amendement 193
Marian-Jean Marinescu
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Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in de artikelen 5 en 14 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde tijd 
met ingang van 1 januari 2014.

2. De in de artikelen 5, 6, 13, 14 en 26
bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt aan 
de Commissie toegekend voor onbepaalde 
tijd met ingang van 1 januari 2014.

Or. en

Amendement 194
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in de artikelen 5 en 14 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in de artikelen 5, 6, 13, 14 en 26
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 
tijde intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en

Amendement 195
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig de artikelen 5 en 14 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement of de Raad binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 

5. Een overeenkomstig de artikelen 5, 6, 
13, 14 en 26 vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
het Europees Parlement of de Raad binnen 
een termijn van twee maanden na de 
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de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad daartegen geen bezwaar heeft 
gemaakt, of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad voor het verstrijken 
van de termijn van twee maanden de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad daartegen 
geen bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
voor het verstrijken van de termijn van 
twee maanden de Commissie hebben 
medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

Or. en

Amendement 196
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Vertegenwoordigers van het Europees 
GNSS-Agentschap en van het Europees 
Ruimteagentschap kunnen als waarnemers
worden betrokken bij het werk van het 
comité, onder de bij het reglement van orde 
ervan vastgestelde voorwaarden.

4. Vertegenwoordigers van het Europees 
GNSS-Agentschap en van het Europees 
Ruimteagentschap worden als waarnemers 
betrokken bij het werk van het comité, 
onder de bij het reglement van orde ervan 
vastgestelde voorwaarden.

Or. en


