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Poprawka 93
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Infrastruktura kosmiczna i usługi 
kosmiczne opracowane przez Unię 
Europejską powinny pozostać systemami 
cywilnymi podlegającymi kontroli 
cywilnej. Komisja powinna zapewnić 
przejrzystość finansowania oraz wszelkiej 
współpracy w ramach wojskowej 
i cywilnej strategii wykorzystywania 
przestrzeni kosmicznej.

Or. en

Poprawka 94
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Uwzględniając rosnące korzystanie 
z radionawigacji satelitarnej w wielu 
dziedzinach działalności, przerwa 
w świadczeniu usług może spowodować 
poważne szkody dla współczesnych 
społeczeństw. Ponadto w związku z ich 
strategicznym wymiarem systemy 
radionawigacji satelitarnej stanowią 
wrażliwe struktury, które mogą 
w szczególności stanowić przedmiot 
wykorzystania w złej wierze. Powyższe 
elementy mogą wpłynąć na 
bezpieczeństwo Unii i państw 
członkowskich. Należy zatem uwzględnić 
wymogi bezpieczeństwa podczas 
projektowania, wprowadzania 

(8) Uwzględniając rosnące korzystanie 
z radionawigacji satelitarnej w wielu 
dziedzinach działalności, przerwa 
w świadczeniu usług może spowodować 
poważne szkody dla współczesnych 
społeczeństw. Ponadto w związku z ich 
strategicznym wymiarem systemy 
radionawigacji satelitarnej stanowią 
wrażliwe struktury, które mogą 
w szczególności stanowić przedmiot 
wykorzystania w złej wierze. Powyższe 
elementy mogą wpłynąć na 
bezpieczeństwo Unii i państw 
członkowskich. Należy zatem uwzględnić
najsurowsze wymogi bezpieczeństwa 
podczas projektowania, wprowadzania 
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i eksploatacji infrastruktur powstających 
w ramach programów Galileo i EGNOS.

i eksploatacji infrastruktur powstających 
w ramach programów Galileo i EGNOS.

Or. lv

Poprawka 95
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Program EGNOS jest w fazie 
eksploatacyjnej, odkąd jego usługę otwartą 
i jego usługę zwaną „Safety of Life” 
uznano za operacyjne odpowiednio 
w październiku 2009 r. i w marcu 2011 r.

(10) Program EGNOS jest w fazie 
eksploatacyjnej, odkąd jego usługę otwartą 
i jego usługę zwaną „Safety of Life” 
uznano za operacyjne odpowiednio 
w październiku 2009 r. i w marcu 2011 r.
Absolutne pierwszeństwo należy nadać 
kwestii objęcia pełnym zasięgiem 
terytorium państw członkowskich. Na 
kolejnym etapie należałoby zasięg ten 
poszerzyć.

Or. en

Poprawka 96
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Fazy rozmieszczania i eksploatacji 
programu Galileo i faza eksploatacji 
programu EGNOS powinny zasadniczo 
być całkowicie finansowane przez Unię.
Zgodnie z rozporządzeniem (WE, 
Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie rozporządzenia 
finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, 
państwa członkowskie powinny mieć 

(13) Fazy rozmieszczania i eksploatacji 
programu Galileo i faza eksploatacji 
programu EGNOS powinny zasadniczo 
być całkowicie finansowane przez Unię.
Zgodnie z rozporządzeniem (WE, 
Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie rozporządzenia 
finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, 
państwa członkowskie powinny mieć 
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jednak możliwość przeznaczenia na 
programy dodatkowych funduszy lub 
wkładu w naturze, w oparciu o właściwe 
porozumienia, w celu sfinansowania 
dodatkowych elementów, o których 
realizację wnioskują, np. w zakresie 
architektury systemów lub pewnych 
dodatkowych potrzeb związanych 
z bezpieczeństwem. Państwa trzecie 
i organizacje międzynarodowe również 
powinny mieć możliwość wniesienia 
wkładu w te programy.

jednak możliwość przeznaczenia na 
programy dodatkowych funduszy lub 
wkładu w naturze, w oparciu o właściwe 
porozumienia, w celu sfinansowania 
dodatkowych elementów związanych z ich 
celami szczegółowymi. Państwa trzecie 
i organizacje międzynarodowe również 
powinny mieć możliwość wniesienia 
wkładu w te programy.

Or. en

Poprawka 97
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Fazy rozmieszczania i eksploatacji 
programu Galileo i faza eksploatacji 
programu EGNOS powinny zasadniczo 
być całkowicie finansowane przez Unię.
Zgodnie z rozporządzeniem (WE, 
Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie rozporządzenia 
finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, 
państwa członkowskie powinny mieć 
jednak możliwość przeznaczenia na 
programy dodatkowych funduszy lub 
wkładu w naturze, w oparciu o właściwe 
porozumienia, w celu sfinansowania 
dodatkowych elementów, o których 
realizację wnioskują, np. w zakresie 
architektury systemów lub pewnych 
dodatkowych potrzeb związanych 
z bezpieczeństwem. Państwa trzecie 
i organizacje międzynarodowe również 
powinny mieć możliwość wniesienia 
wkładu w te programy.

(13) Fazy rozmieszczania i eksploatacji 
programu Galileo i faza eksploatacji 
programu EGNOS powinny zasadniczo 
być całkowicie finansowane przez Unię.
Zgodnie z rozporządzeniem (WE, 
Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie rozporządzenia 
finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, 
państwa członkowskie powinny mieć 
jednak możliwość przeznaczenia na 
programy dodatkowych funduszy lub 
wkładu w naturze, w oparciu o właściwe 
porozumienia, w celu sfinansowania 
dodatkowych elementów związanych z ich 
celami szczegółowymi. Państwa trzecie 
i organizacje międzynarodowe również 
powinny mieć możliwość wniesienia 
wkładu w te programy.
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Poprawka 98
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W celu zagwarantowania dalszej 
realizacji programów niezbędne jest 
stworzenie odpowiednich ram finansowych 
pozwalających Unii na kontynuację 
finansowania tych programów. Należy 
także określić kwotę wymaganą w okresie 
od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r. w celu finansowania 
ukończenia fazy rozmieszczania Galileo 
oraz eksploatacji systemów.

(14) Ze względu na długie cykle 
wdrożeniowe oraz wysokość inwestycji 
kapitałowych już przeznaczonych na te 
projekty niezbędne są dostateczne i spójne 
zobowiązania finansowe obejmujące 
okresy planowania finansowego, aby 
zagwarantować ciągłość planowania 
i organizacyjną stabilność programów. W 
celu zagwarantowania dalszej realizacji 
programów niezbędne jest stworzenie 
odpowiednich ram finansowych 
pozwalających Unii na kontynuację 
finansowania tych programów. Należy 
także określić maksymalną kwotę 
wymaganą w okresie od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w celu 
finansowania ukończenia fazy 
rozmieszczania Galileo oraz eksploatacji 
systemów.

Or. en

Poprawka 99
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Należy określić działania, na które 
przyznano środki budżetowe Unii na mocy 
niniejszego rozporządzenia na rzecz 

(16) Należy określić działania, na które 
przyznano środki budżetowe Unii na mocy 
niniejszego rozporządzenia na rzecz 
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programów na lata 2014-2020. Środki te 
należy zasadniczo przyznać na działania 
związane z fazą rozmieszczania programu 
Galileo, w tym na działania w zakresie 
zarządzania i monitorowania tej fazy, i na 
działania związane z eksploatacją systemu 
stworzonego na podstawie programu 
Galileo, w tym na działania poprzedzające 
lub przygotowujące tę fazę, i systemu 
EGNOS. Należy je również przyznać na 
finansowanie pewnych działań 
koniecznych do zarządzania celami 
programów i do ich realizacji.

programów na lata 2014-2020. Środki te 
należy zasadniczo przyznać na działania 
związane z fazą rozmieszczania programu 
Galileo, w tym na działania w zakresie 
zarządzania i monitorowania tej fazy, i na 
działania związane z eksploatacją systemu 
stworzonego na podstawie programu 
Galileo, w tym na działania poprzedzające 
lub przygotowujące tę fazę, i systemu 
EGNOS. Należy je również przyznać na 
finansowanie pewnych działań 
koniecznych do zarządzania celami 
programów i do ich realizacji. Komisja 
powinna zdać przejrzyste sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
z rocznego rozliczenia środków 
przyznanych na każde działanie.

Or. en

Poprawka 100
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Należy również podkreślić, że środki 
budżetowe przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu nie obejmują prac 
finansowanych ze środków przydzielonych 
na działania w ramach programu 
ramowego w zakresie badań naukowych 
i innowacji „Horyzont 2020”, takich jak 
działania związane z rozwojem zastosowań 
pochodzących z systemów. Prace te 
umożliwią optymalizację korzystania 
z usług oferowanych w ramach 
programów, zapewnienie właściwego 
zwrotu z inwestycji poniesionych przez 
Unię w zakresie korzyści społecznych 
i gospodarczych oraz zwiększenie know-
how przedsiębiorstw unijnych w zakresie 
technologii radionawigacji satelitarnej.

(18) Należy również podkreślić, że środki 
budżetowe przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu nie obejmują prac 
finansowanych ze środków przydzielonych 
na działania w ramach programu
ramowego w zakresie badań naukowych 
i innowacji („Horyzont 2020”), takich jak 
działania związane z rozwojem zastosowań 
pochodzących z systemów. Prace te 
umożliwią optymalizację korzystania 
z usług oferowanych w ramach 
programów, zapewnienie właściwego 
zwrotu z inwestycji poniesionych przez 
Unię w zakresie korzyści społecznych 
i gospodarczych oraz zwiększenie know-
how przedsiębiorstw unijnych w zakresie 
technologii radionawigacji satelitarnej. W 
związku z tym programy powinny 
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korzystać z należytego finansowania na 
rzecz działań z zakresu europejskiego 
GNSS z programu „Horyzont 2020”, 
a finansowanie to powinno być 
przeznaczone w szczególności na rozwój 
zastosowań wynikających z programów, 
mając na celu maksymalizację społeczno-
ekonomicznych korzyści programów, oraz 
na badania nad nowymi technologiami 
i ich rozwój (np. zegary atomowe), które 
zostaną wykorzystane jako uzupełnienie 
europejskiego GNSS (np. Galileo drugiej 
generacji), aby zapewnić permanentną 
wartość dodaną programów z zakresu 
europejskiego GNSS w porównaniu do 
podobnych programów prowadzonych 
w innych krajach.

Or. en

Poprawka 101
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Należy również podkreślić, że środki 
budżetowe przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu nie obejmują prac 
finansowanych ze środków przydzielonych 
na działania w ramach programu 
ramowego w zakresie badań naukowych 
i innowacji „Horyzont 2020”, takich jak 
działania związane z rozwojem zastosowań 
pochodzących z systemów. Prace te 
umożliwią optymalizację korzystania 
z usług oferowanych w ramach 
programów, zapewnienie właściwego 
zwrotu z inwestycji poniesionych przez 
Unię w zakresie korzyści społecznych 
i gospodarczych oraz zwiększenie know-
how przedsiębiorstw unijnych w zakresie 

(18) Należy również podkreślić, że środki 
budżetowe przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu nie obejmują prac 
finansowanych ze środków przydzielonych 
na działania w ramach programu 
ramowego w zakresie badań naukowych 
i innowacji „Horyzont 2020”, takich jak 
działania związane z rozwojem zastosowań 
pochodzących z systemów. Prace te 
umożliwią optymalizację korzystania 
z usług oferowanych w ramach 
programów, zapewnienie rozwoju usług 
kosmicznych niższego szczebla, z których 
obywatele czerpaliby korzyści, właściwego 
zwrotu z inwestycji poniesionych przez 
Unię w zakresie korzyści społecznych 
i gospodarczych oraz zwiększenie know-
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technologii radionawigacji satelitarnej. how przedsiębiorstw unijnych w zakresie 
technologii radionawigacji satelitarnej.

Or. en

Poprawka 102
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Unia powinna również uzyskiwać 
dochody z systemów w celu zapewnienia 
zrekompensowania inwestycji uprzednio 
przez nią poniesionych. Ponadto we 
wszelkich umowach zawartych 
z podmiotami sektora prywatnego można
przewidzieć mechanizm podziału 
dochodów.

(19) Unia powinna również uzyskiwać 
dochody z systemów w celu zapewnienia 
zrekompensowania inwestycji uprzednio 
przez nią poniesionych. W tym kontekście 
należy obciążyć państwa członkowskie 
opłatą za każde skorzystanie z usługi 
publicznej o regulowanym dostępie (PRS) 
w celach obronnych. Ponadto we 
wszelkich umowach zawartych 
z podmiotami sektora prywatnego należy
przewidzieć mechanizm podziału 
dochodów – w przypadku gdy podmioty te 
dokonały wkładu finansowego 
w inwestycje – który byłby oparty na 
zasadzie, że straty i zyski powinny być 
proporcjonalne do inwestycji podmiotów 
publicznych i prywatnych.

Or. en

Uzasadnienie

Według badania Komisji Europejskiej sektor obrony i bezpieczeństwa wewnętrznego będą 
sektorami wykorzystującym zdecydowanie największą ilość odbiorników PRS, a z wyjątkiem 
Wielkiej Brytanii i Niemiec wszystkie państwa członkowskie planują zastosowanie PRS 
w krajowych sektorach obrony. Ponieważ obronność nie należy do kompetencji Unii 
Europejskiej, wykorzystanie Galileo do celów obronnych państw członkowskich powinno 
odbywać się za opłatą, która powinna trafiać do UE w ramach kompensacji poczynionych 
inwestycji.
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Poprawka 103
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W celu uniknięcia przekroczenia 
kosztów i opóźnień, które wpłynęły na 
przebieg programów prowadzonych 
w poprzednich latach konieczne jest 
zwiększenie wysiłków umożliwiających
kontrolę ryzyka mogącego spowodować 
zwiększone koszty, czego wymagają Rada 
i Parlament w konkluzjach i rezolucjach 
odpowiednio z dnia 31 marca 2011 r. i 
z dnia 8 czerwca 2011 r. i co wynika 
z komunikatu Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów z dnia 29 czerwca 
2011 r. „Budżet z perspektywy »Europy 
2020«”13.

(20) W celu uniknięcia przekroczenia 
kosztów i opóźnień, które wpłynęły na 
przebieg programów prowadzonych 
w poprzednich latach, zwiększone zostaną 
wysiłki umożliwiające kontrolę ryzyka 
mogącego spowodować zwiększone 
koszty, czego wymagają Rada i Parlament 
w konkluzjach i rezolucjach odpowiednio 
z dnia 31 marca 2011 r. i z dnia 8 czerwca 
2011 r. i co wynika z komunikatu Komisji 
do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 
29 czerwca 2011 r. „Budżet z perspektywy
»Europy 2020«”13. Ryzyko związane 
z uruchomieniem i eksploatacją 
oszacowano na kwotę ok. 1 005 mln EUR 
(po obecnych cenach), którą 
uwzględniono w puli środków 
finansowych przeznaczonych na te 
programy. Gdyby programy te wymagały 
dodatkowych środków finansowych, nie 
powinno się ich udostępniać kosztem 
mniejszych udanych projektów, które są 
finansowane z budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej. Wszelkie dodatkowe środki 
finansowe na potrzeby związane ze 
wspomnianym ryzykiem powinny 
pochodzić z marginesu wynikającego 
z różnicy między zasobami własnymi 
a pułapami wieloletnich ram 
finansowych.

Or. en

Poprawka 104
Silvia-Adriana Ţicău
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Agencja Europejskiego GNSS została 
ustanowiona rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 912/2010 
z dnia 22 września 2010 r. ustanawiającym 
Agencję Europejskiego GNSS, 
uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 
1321/2004 w sprawie ustanowienia 
struktur zarządzania europejskimi 
programami radionawigacyjnymi 
i zmieniającym rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008, 
aby realizować cele programów Galileo 
i EGNOS oraz wykonywać zadania 
związane z przebiegiem programów. Jest 
ona agencją unijną, która jako organ 
w rozumieniu art. 185 rozporządzenia
(WE, Euratom) nr 1605/2002 podlega 
obowiązkom mającym zastosowanie do 
agencji unijnych. Należy przyznać jej 
pewne zadania związane 
z bezpieczeństwem programów, z jej 
ewentualnym wyznaczeniem jako organu 
odpowiedzialnego za usługi publiczne 
o regulowanym dostępie i z jej wkładem
w komercjalizację systemów. Musi się ona 
również wykonywać zadania, które 
Komisja może jej powierzyć w drodze 
porozumienia w sprawie delegowania 
obejmującego różne inne zadania 
szczegółowe związane z programami, m. 
in. zadania związane z fazami eksploatacji 
systemów i promowanie aplikacji i usług 
na rynku radionawigacji satelitarnej. W 
celu umożliwienia Komisji, reprezentującej 
Unię, pełnego wykonywania jej uprawnień 
kontrolnych te porozumienia w sprawie 
delegowania powinny w szczególności 
zawierać ogólne warunki zarządzania 
środkami powierzonymi Agencji 
Europejskiego GNSS.

(23) Agencja Europejskiego GNSS została 
ustanowiona rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 912/2010 
z dnia 22 września 2010 r. ustanawiającym 
Agencję Europejskiego GNSS, 
uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 
1321/2004 w sprawie ustanowienia 
struktur zarządzania europejskimi 
programami radionawigacyjnymi 
i zmieniającym rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008, 
aby realizować cele programów Galileo 
i EGNOS oraz wykonywać zadania 
związane z przebiegiem programów. Jest 
ona agencją unijną, która jako organ 
w rozumieniu art. 185 rozporządzenia
(WE, Euratom) nr 1605/2002 podlega 
obowiązkom mającym zastosowanie do 
agencji unijnych. Należy przyznać jej 
pewne zadania związane 
z bezpieczeństwem programów, z jej 
ewentualnym wyznaczeniem jako organu 
odpowiedzialnego za usługi publiczne 
o regulowanym dostępie i z promocją 
i komercjalizacją oferowanych usług. 
Agencja powinna również nawiązać 
bliskie kontakty z użytkownikami 
i potencjalnymi użytkownikami usług 
oferowanych w ramach programów oraz 
gromadzić informacje na temat ich 
wymagań oraz rozwoju sytuacji na rynku 
radionawigacji satelitarnej. Ponadto 
powinna zwracać uwagę na obszary, 
w których można by dostosować lub 
wprowadzić uregulowania, aby skorzystać
z zalet GNSS, a także powinna wykonywać 
zadania mające na celu maksymalizację 
korzyści społeczno-ekonomicznych 
wynikających z programów, w tym 
ustalenie harmonogramu przyjmowania 
według obszarów zastosowań. Dodatkowo
musi ona również wykonywać zadania, 
które Komisja może jej powierzyć 
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w drodze porozumienia w sprawie 
delegowania obejmującego różne inne 
zadania szczegółowe związane 
z programami, m. in. zadania związane 
z fazami eksploatacji systemów 
i promowanie aplikacji i usług na rynku 
radionawigacji satelitarnej. W celu 
umożliwienia Komisji, reprezentującej 
Unię, pełnego wykonywania jej uprawnień 
kontrolnych te porozumienia w sprawie 
delegowania powinny w szczególności 
zawierać ogólne warunki zarządzania 
środkami powierzonymi Agencji 
Europejskiego GNSS.

Or. en

Poprawka 105
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Agencja Europejskiego GNSS została 
ustanowiona rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 912/2010 
z dnia 22 września 2010 r. ustanawiającym 
Agencję Europejskiego GNSS, 
uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 
1321/2004 w sprawie ustanowienia 
struktur zarządzania europejskimi 
programami radionawigacyjnymi 
i zmieniającym rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008, 
aby realizować cele programów Galileo 
i EGNOS oraz wykonywać zadania 
związane z przebiegiem programów. Jest 
ona agencją unijną, która jako organ 
w rozumieniu art. 185 rozporządzenia
(WE, Euratom) nr 1605/2002 podlega 
obowiązkom mającym zastosowanie do 
agencji unijnych. Należy przyznać jej 
pewne zadania związane 
z bezpieczeństwem programów, z jej 

(23) Agencja Europejskiego GNSS została 
ustanowiona rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 912/2010 
z dnia 22 września 2010 r. ustanawiającym 
Agencję Europejskiego GNSS, 
uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 
1321/2004 w sprawie ustanowienia 
struktur zarządzania europejskimi 
programami radionawigacyjnymi 
i zmieniającym rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008, 
aby realizować cele programów Galileo 
i EGNOS oraz wykonywać zadania 
związane z przebiegiem programów. Jest 
ona agencją unijną, która jako organ 
w rozumieniu art. 185 rozporządzenia
(WE, Euratom) nr 1605/2002 podlega 
obowiązkom mającym zastosowanie do 
agencji unijnych. Należy przyznać jej 
pewne zadania związane 
z bezpieczeństwem programów, z jej 
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ewentualnym wyznaczeniem jako organu 
odpowiedzialnego za usługi publiczne 
o regulowanym dostępie i z jej wkładem 
w komercjalizację systemów. Musi się ona 
również wykonywać zadania, które 
Komisja może jej powierzyć w drodze 
porozumienia w sprawie delegowania 
obejmującego różne inne zadania 
szczegółowe związane z programami, m. 
in. zadania związane z fazami eksploatacji 
systemów i promowanie aplikacji i usług 
na rynku radionawigacji satelitarnej. W 
celu umożliwienia Komisji, reprezentującej 
Unię, pełnego wykonywania jej uprawnień 
kontrolnych te porozumienia w sprawie 
delegowania powinny w szczególności 
zawierać ogólne warunki zarządzania 
środkami powierzonymi Agencji 
Europejskiego GNSS.

ewentualnym wyznaczeniem jako organu 
odpowiedzialnego za usługi publiczne 
o regulowanym dostępie i z jej wkładem 
w komercjalizację systemów. Musi się ona 
również wykonywać zadania, które 
Komisja może jej powierzyć w drodze 
porozumienia w sprawie delegowania 
obejmującego różne inne zadania 
szczegółowe związane z programami, m. 
in. zadania związane z fazami eksploatacji 
systemów i promowanie aplikacji i usług 
na rynku radionawigacji satelitarnej. W 
celu umożliwienia Komisji, reprezentującej 
Unię, pełnego wykonywania jej uprawnień 
kontrolnych te porozumienia w sprawie 
delegowania powinny w szczególności 
zawierać ogólne warunki zarządzania 
środkami powierzonymi Agencji 
Europejskiego GNSS. Należy ustalić 
odpowiedni okres przejściowy, by 
zapewnić pomyślne wdrożenie nowych 
ram zarządzania. Dodatkowo powinno się 
udostępnić Agencji Europejskiego GNSS 
wystarczające zasoby ludzkie w okresie 
przejściowym oraz po nim.

Or. en

Poprawka 106
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Unia powinna zawrzeć z Europejską 
Agencją Kosmiczną wieloletnie 
porozumienie w sprawie delegowania 
obejmujące aspekty techniczne i aspekty 
związane z programowaniem. W celu 
umożliwienia Komisji, reprezentującej 
Unię, pełnego wykonywania jej uprawnień 
kontrolnych porozumienie w sprawie 
delegowania powinno w szczególności 
zawierać ogólne warunki zarządzania 

(24) Unia powinna zawrzeć z Europejską 
Agencją Kosmiczną wieloletnie 
porozumienie w sprawie delegowania 
obejmujące aspekty techniczne i aspekty 
związane z programowaniem. W celu 
umożliwienia Komisji, reprezentującej 
Unię, pełnego wykonywania jej uprawnień 
kontrolnych porozumienie w sprawie 
delegowania powinno w szczególności 
zawierać ogólne warunki zarządzania 
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środkami powierzonymi Europejskiej 
Agencji Kosmicznej. W odniesieniu do 
działań finansowanych wyłącznie przez 
Unię jego warunki powinny gwarantować 
stopień kontroli porównywalny ze 
stopniem, który byłby wymagany, gdyby 
Europejska Agencja Kosmiczna była 
agencją unijną.

środkami powierzonymi Europejskiej 
Agencji Kosmicznej. W odniesieniu do 
działań finansowanych wyłącznie przez 
Unię jego warunki powinny gwarantować 
stopień kontroli porównywalny ze 
stopniem, który byłby wymagany, gdyby 
Europejska Agencja Kosmiczna była 
agencją unijną. Należy ustalić odpowiedni 
okres przejściowy, by zapewnić pomyślne 
wdrożenie nowych ram zarządzania.

Or. en

Poprawka 107
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Biorąc pod uwagę, że programy będą 
zasadniczo finansowane przez Unię, 
udzielanie zamówień publicznych 
w ramach tych programów powinno być 
zgodne z zasadami Unii dotyczącymi 
zamówień publicznych oraz powinno mieć 
przede wszystkim na celu optymalne 
wykorzystanie zasobów, kontrolowanie 
kosztów, ograniczenie ryzyka, poprawę 
skuteczności i zmniejszenie zależności od 
jednego dostawcy. Należy dążyć do 
zapewnienia otwartej i sprawiedliwej 
konkurencji na wszystkich etapach 
łańcucha dostaw, aby zapewnić 
zrównoważone możliwości uczestnictwa 
dla różnych sektorów przemysłu na 
wszystkich poziomach, w tym 
w szczególności dla nowych podmiotów 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw
(zwanych dalej „MŚP”). Należy unikać 
możliwego nadużywania dominującej 
pozycji dostawców i długotrwałej 
zależności od jednego dostawcy. W miarę 
potrzeb należy korzystać z wielu źródeł 
dostaw, tak aby ograniczyć ryzyko 

(28) Biorąc pod uwagę, że programy będą 
zasadniczo finansowane przez Unię, 
udzielanie zamówień publicznych 
w ramach tych programów powinno być 
zgodne z zasadami Unii dotyczącymi 
zamówień publicznych oraz powinno mieć 
przede wszystkim na celu optymalne 
wykorzystanie zasobów, kontrolowanie 
kosztów, ograniczenie ryzyka, poprawę 
skuteczności i zmniejszenie zależności od 
jednego dostawcy. Należy dążyć do 
zapewnienia otwartej i sprawiedliwej 
konkurencji na wszystkich etapach 
łańcucha dostaw, aby zapewnić 
zrównoważone możliwości uczestnictwa 
dla różnych sektorów przemysłu na 
wszystkich poziomach, w tym 
w szczególności dla nowych podmiotów 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw
(zwanych dalej „MŚP”). Należy unikać 
możliwego nadużywania dominującej 
pozycji dostawców i długotrwałej 
zależności od jednego dostawcy. W miarę 
potrzeb należy korzystać z wielu źródeł 
dostaw, tak aby ograniczyć ryzyko 
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związane z programem, uniknąć zależności 
od jednego dostawcy i zapewnić lepszą 
ogólną kontrolę programów oraz ich 
kosztów i harmonogramu. Unijne sektory 
przemysłu powinny mieć możliwość 
oparcia się na źródłach pochodzących 
spoza Unii w odniesieniu do niektórych 
elementów i usług, w przypadku gdy 
wykazane zostaną znaczne korzyści pod 
względem jakości i kosztów, 
uwzględniając jednakże strategiczny 
charakter programów oraz wymogów Unii 
w zakresie bezpieczeństwa i kontroli 
wywozu. Należy wykorzystywać 
inwestycje oraz doświadczenia 
i kompetencje przemysłu, w tym 
doświadczenia zdobyte podczas fazy 
definicji oraz fazy rozwoju i walidacji 
programów, dbając jednocześni, aby nie 
naruszać zasad konkurencyjnych 
przetargów.

związane z programem, uniknąć zależności 
od jednego dostawcy i zapewnić lepszą 
ogólną kontrolę programów oraz ich 
kosztów i harmonogramu. Unijne sektory 
przemysłu powinny mieć możliwość 
oparcia się na źródłach pochodzących 
spoza Unii w odniesieniu do niektórych 
elementów i usług, w przypadku gdy 
wykazane zostaną znaczne korzyści pod 
względem jakości i kosztów, 
uwzględniając jednakże strategiczny 
charakter programów oraz wymogów Unii 
w zakresie bezpieczeństwa i kontroli 
wywozu. Należy wykorzystywać 
inwestycje oraz doświadczenia 
i kompetencje przemysłu, w tym 
doświadczenia zdobyte podczas fazy 
definicji oraz fazy rozwoju i walidacji 
programów, dbając jednocześni, aby nie 
naruszać zasad konkurencyjnych 
przetargów. Każda procedura udzielania 
zamówień publicznych powinna zawierać 
precyzyjne kryteria oceny.

Or. en

Poprawka 108
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Biorąc pod uwagę, że programy będą 
zasadniczo finansowane przez Unię, 
udzielanie zamówień publicznych 
w ramach tych programów powinno być 
zgodne z zasadami Unii dotyczącymi 
zamówień publicznych oraz powinno mieć 
przede wszystkim na celu optymalne 
wykorzystanie zasobów, kontrolowanie 
kosztów, ograniczenie ryzyka, poprawę 
skuteczności i zmniejszenie zależności od 
jednego dostawcy. Należy dążyć do 

(28) Biorąc pod uwagę, że programy będą 
zasadniczo finansowane przez Unię, 
udzielanie zamówień publicznych 
w ramach tych programów powinno być 
zgodne z zasadami Unii dotyczącymi 
zamówień publicznych oraz powinno mieć 
przede wszystkim na celu optymalne 
wykorzystanie zasobów, kontrolowanie 
kosztów, ograniczenie ryzyka, poprawę 
skuteczności i zmniejszenie zależności od 
jednego dostawcy. Należy dążyć do 
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zapewnienia otwartej i sprawiedliwej 
konkurencji na wszystkich etapach 
łańcucha dostaw, aby zapewnić 
zrównoważone możliwości uczestnictwa 
dla różnych sektorów przemysłu na 
wszystkich poziomach, w tym 
w szczególności dla nowych podmiotów 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw
(zwanych dalej „MŚP”). Należy unikać 
możliwego nadużywania dominującej 
pozycji dostawców i długotrwałej 
zależności od jednego dostawcy. W miarę
potrzeb należy korzystać z wielu źródeł 
dostaw, tak aby ograniczyć ryzyko 
związane z programem, uniknąć zależności 
od jednego dostawcy i zapewnić lepszą 
ogólną kontrolę programów oraz ich 
kosztów i harmonogramu. Unijne sektory 
przemysłu powinny mieć możliwość 
oparcia się na źródłach pochodzących 
spoza Unii w odniesieniu do niektórych 
elementów i usług, w przypadku gdy 
wykazane zostaną znaczne korzyści pod 
względem jakości i kosztów, 
uwzględniając jednakże strategiczny 
charakter programów oraz wymogów Unii 
w zakresie bezpieczeństwa i kontroli 
wywozu. Należy wykorzystywać 
inwestycje oraz doświadczenia 
i kompetencje przemysłu, w tym 
doświadczenia zdobyte podczas fazy 
definicji oraz fazy rozwoju i walidacji 
programów, dbając jednocześni, aby nie 
naruszać zasad konkurencyjnych 
przetargów.

zapewnienia otwartej i sprawiedliwej 
konkurencji na wszystkich etapach 
łańcucha dostaw, aby zapewnić 
zrównoważone możliwości uczestnictwa 
dla różnych sektorów przemysłu na 
wszystkich poziomach, w tym 
w szczególności dla nowych podmiotów
oraz małych i średnich przedsiębiorstw
(zwanych dalej „MŚP”). Należy unikać 
możliwego nadużywania dominującej 
pozycji dostawców i długotrwałej 
zależności od jednego dostawcy. W miarę
możliwości należy korzystać z wielu źródeł 
dostaw, tak aby ograniczyć ryzyko 
związane z programem, uniknąć zależności 
od jednego dostawcy i zapewnić lepszą 
ogólną kontrolę programów oraz ich 
kosztów i harmonogramu. Unijne sektory 
przemysłu powinny mieć możliwość 
oparcia się na źródłach pochodzących 
spoza Unii w odniesieniu do niektórych 
elementów i usług, w przypadku gdy 
wykazane zostaną znaczne korzyści pod 
względem jakości i kosztów, 
uwzględniając jednakże strategiczny 
charakter programów oraz wymogów Unii 
w zakresie bezpieczeństwa i kontroli 
wywozu. Należy wykorzystywać 
inwestycje oraz doświadczenia 
i kompetencje przemysłu, w tym 
doświadczenia zdobyte podczas fazy 
definicji oraz fazy rozwoju i walidacji 
programów, dbając jednocześni, aby nie 
naruszać zasad konkurencyjnych 
przetargów.

Or. en

Poprawka 109
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) Ponieważ usługi oferowane 
w ramach usługi publicznej 
o regulowanym dostępie mogą odgrywać 
ważną rolę w przypadku różnych 
systemów uzbrojenia, zwłaszcza 
dotyczących radionawigacji 
i naprowadzania, ważne jest, aby Komisja, 
Rada, Europejska Służba Działań 
Zewnętrznych i państwa członkowskie 
działały zgodnie z postanowieniami 
układu o przestrzeni kosmicznej z 1967 r.   
Należy podjąć większe wysiłki w zakresie 
przeglądu międzynarodowych ram 
prawnych lub zawarcia nowego traktatu, 
który uwzględniałby postęp 
technologiczny dokonany od lat 
sześćdziesiątych XX w., w celu 
zapobieżenia wyścigowi zbrojeń 
w przestrzeni kosmicznej.

Or. en

Poprawka 110
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Należy zapewnić ochronę danych 
osobowych i prywatności w ramach 
programów.

(33) Unia opiera się na poszanowaniu 
praw podstawowych, a art. 7 i 8 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej 
szczególnie wyraźnie uznają podstawowe 
prawo do prywatności i ochrony danych 
osobowych. Należy zapewnić ochronę 
danych osobowych i prywatności 
w ramach programów w szczególności 
w odniesieniu do rozwoju i wykorzystania 
technologii śledzenia.

Or. en
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Poprawka 111
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) W celu określenia środków 
koniecznych do zagwarantowania 
zgodności i interoperacyjności systemów 
z innymi systemami radionawigacji 
satelitarnej oraz z konwencjonalnymi 
systemami radionawigacji, oraz by 
zapewnić bezpieczeństwo systemów i ich 
funkcjonowania, należy przekazać Komisji
uprawnienie do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w zakresie tych dwóch dziedzin 
kompetencji. Szczególnie istotne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym 
konsultacje z ekspertami. Przygotowując 
i opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

(37) W celu określenia środków 
koniecznych do zagwarantowania 
zgodności i interoperacyjności systemów 
z innymi systemami radionawigacji 
satelitarnej oraz z konwencjonalnymi 
systemami radionawigacji, w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa systemów 
i ich funkcjonowania, ustanowienia ram 
zarządzania prawami własności 
intelektualnej, określenia etapów 
decyzyjnych istotnych dla oceny realizacji 
programów, ograniczenia ryzyka 
związanego z programem oraz przyjęcia 
wieloletniego programu prac należy 
przekazać Komisji uprawnienia do
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do tych dwóch 
dziedzin kompetencji. Szczególnie istotne 
jest, aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym konsultacje z ekspertami.
Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 112
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37a) Zważywszy na fakt, że według 
szacunków około 5% samolotów jest 
wyposażonych w sprzęt konieczny do 
korzystania z GNSS, należy udzielić 
przewoźnikom wsparcia, by mogli oni 
dokonać inwestycji niezbędnych do 
właściwego wdrożenia tego systemu.  

Or. pl

Poprawka 113
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Programy EGNOS i Galileo obejmują 
wszystkie działania konieczne do celów 
definiowania, rozwoju, walidacji, budowy, 
eksploatacji, odnawiania i udoskonalania 
obu europejskich systemów radionawigacji 
satelitarnej, tj. systemu utworzonego 
w ramach programu Galileo i systemu 
EGNOS oraz zapewniania ich 
bezpieczeństwa.

1. Programy EGNOS i Galileo obejmują
rozwój aplikacji oraz wszystkie działania 
konieczne do celów definiowania, rozwoju, 
walidacji, budowy, eksploatacji, 
odnawiania i udoskonalania obu 
europejskich systemów radionawigacji 
satelitarnej, tj. systemu utworzonego 
w ramach programu Galileo i systemu 
EGNOS oraz zapewniania ich 
bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 114
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. System EGNOS jest infrastrukturą 
monitorującą i korygującą sygnały 

3. System EGNOS jest infrastrukturą 
monitorującą i korygującą sygnały 
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emitowane przez istniejące globalne 
systemy radionawigacji satelitarnej.
Obejmuje on stacje naziemne i kilka 
transponderów zainstalowanych na 
satelitach geostacjonarnych.

emitowane przez istniejące globalne 
systemy radionawigacji satelitarnej, a także 
te emitowane w ramach usługi otwartej 
oferowanej przez system ustanowiony 
w ramach programu Galileo, kiedy staną 
się one dostępne. Obejmuje on stacje 
naziemne i kilka transponderów 
zainstalowanych na satelitach 
geostacjonarnych.

Or. en

Poprawka 115
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) oferowania „usługi publicznej 
o regulowanym dostępie” (zwanej „Public 
Regulated Service” lub PRS) 
zarezerwowanej jedynie dla użytkowników 
upoważnionych przez władze publiczne, 
przeznaczonej do szczególnych 
zastosowań, które wymagają wysokiego 
poziomu ciągłości usług; usługa publiczna 
o regulowanym dostępie korzysta 
z silnych, zakodowanych sygnałów;

d) oferowania „usługi publicznej 
o regulowanym dostępie” (zwanej „Public 
Regulated Service” lub PRS) 
zarezerwowanej jedynie dla użytkowników 
upoważnionych przez władze publiczne, 
przeznaczonej do szczególnych 
zastosowań, które wymagają wysokiego 
poziomu ciągłości usług; usługa publiczna 
o regulowanym dostępie korzysta 
z silnych, zakodowanych sygnałów. 
Każdorazowe skorzystanie z tej usługi 
przez państwo członkowskie w celach 
obronnych i w związku z obronnością 
powinno być przedmiotem finansowej 
opłaty.

Or. en

Poprawka 116
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym programu EGNOS 
jest również rozszerzenie zakresu 
geograficznego tych usług na całe 
terytorium Unii i, w zależności od 
wymogów technicznych i w oparciu 
o porozumienia międzynarodowe, na inne 
regiony świata, w szczególności na 
terytoria państw trzecich, nad którymi 
rozciąga się jednolita europejska przestrzeń 
powietrzna.

Celem szczegółowym programu EGNOS 
jest również jak najszybsze rozszerzenie 
zakresu geograficznego tych usług na całe 
terytorium Unii i, w zależności od 
wymogów technicznych i w oparciu 
o porozumienia międzynarodowe, na inne 
regiony świata, w szczególności na 
terytoria państw trzecich, nad którymi 
rozciąga się jednolita europejska przestrzeń 
powietrzna.

Or. en

Poprawka 117
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady 
realizacji i eksploatacji systemów 
w ramach europejskich programów 
radionawigacji satelitarnej, 
w szczególności zasady dotyczące 
zarządzania i wkładu finansowego Unii.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia dla 
całego obszaru UE zasady realizacji 
i eksploatacji systemów w ramach 
europejskich programów radionawigacji 
satelitarnej, w szczególności zasady 
dotyczące zarządzania i wkładu 
finansowego Unii.

Or. ro

Poprawka 118
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) fazę eksploatacji obejmującą 
zarządzanie infrastrukturą, utrzymanie, 

d) fazę eksploatacji obejmującą 
zarządzanie infrastrukturą, utrzymanie, 
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stałe doskonalenie, odnowę i ochronę 
systemu, związane z programem działania 
w zakresie certyfikacji i normalizacji, 
świadczenie usług i wprowadzenie ich do 
obrotu oraz wszystkie inne działania 
niezbędne dla rozwoju systemu 
i zapewnienia właściwego przebiegu 
programu; stopniowe rozpoczęcie tej fazy 
planuje się w latach 2014-2015 wraz 
z rozpoczęciem świadczenia pierwszych 
usług.

stałe doskonalenie, odnowę i ochronę 
systemu, związane z programem działania 
w zakresie certyfikacji i normalizacji, 
świadczenie usług i wprowadzenie ich do 
obrotu, rozwój zastosowań oraz wszystkie 
inne działania niezbędne dla rozwoju 
systemu i zapewnienia właściwego 
przebiegu programu; stopniowe 
rozpoczęcie tej fazy planuje się w latach 
2014-2015 wraz z rozpoczęciem 
świadczenia pierwszych usług.

Or. en

Poprawka 119
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W latach 2014–2020 i w latach 
późniejszych w celu ustalenia stopnia 
realizacji konkretnych celów programu 
Galileo stosuje się m.in. następujące 
wskaźniki i wartości referencyjne:
a) łączna liczba satelitów operacyjnych: 
18 satelitów do 2015 r.; 30 satelitów do 
2019 r.;
b) liczba zapasowych satelitów 
naziemnych do konserwacji: 2 satelity do 
2019 r.;
c) wersja rozmieszczonej infrastruktury 
naziemnej: wersja 2. do 2015 r.;
d) liczba wdrożonych usług: trzy usługi 
początkowe do 2015 r., 5 usług do 2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre elementy przyszłych przekształceń w GNSS, które zostaną wdrożone w latach 2020–
2027, muszą zostać przygotowane w latach 2014–2020. Należy przypomnieć, że 
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przygotowanie płynnego przejścia w 2020 r. stanowi również jeden z celów rozporządzenia 
w sprawie GNSS na lata 2012–2020.

Poprawka 120
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Eksploatacja systemu EGNOS obejmuje 
głównie zarządzanie infrastrukturą, 
utrzymanie, stałe doskonalenie, odnowę 
i ochronę systemu, homologację, 
certyfikację i normalizację związane 
z programem, wszystkie elementy 
uzasadniające niezawodność systemu 
i jego eksploatacji oraz świadczenie usług 
i wprowadzenie ich do obrotu.

Eksploatacja systemu EGNOS obejmuje 
głównie zarządzanie infrastrukturą, 
utrzymanie, stałe doskonalenie, odnowę 
i ochronę systemu, homologację, 
certyfikację i normalizację związane 
z programem, wszystkie elementy 
uzasadniające niezawodność systemu 
i jego eksploatacji oraz świadczenie usług 
i wprowadzenie ich do obrotu oraz – pod 
warunkiem dostępności środków 
budżetowych – zastosowań i usług 
opracowanych w oparciu o te usługi, 
działania rozwojowe i wdrożeniowe 
związane z ewolucją systemów i systemami 
następnych generacji, w tym zamówienia 
publiczne, a także rozszerzenie zasięgu 
geograficznego usług z zachowaniem 
zgodności z art. 1 ust. 5.

Or. en

Poprawka 121
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu ustalenia stopnia realizacji 
konkretnych celów programu EGNOS 
stosuje się m.in. następujące wskaźniki 
i wartości referencyjne:
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a) liczba zmian w usługach 
przedstawionych instytucjom 
certyfikującym: 3 w latach 2014-2020;
b) liczba lotnisk korzystających z usługi 
związanej z bezpieczeństwem życia.

Or. en

Uzasadnienie

Dnia 2 marca 2011 r. Komisja Europejska uruchomiła usługę związaną z bezpieczeństwem 
życia dla lotnictwa w ramach systemu EGNOS. System ten umożliwia podejścia precyzyjne, 
co zwiększa bezpieczeństwo nawigacji lotniczej. Pomaga również zmniejszyć liczbę opóźnień, 
zmian tras i odwołań lotów. Usługa SoL w ramach EGNOS umożliwia również lotniskom 
zwiększenie przepustowości i obniżenie kosztów operacyjnych. Przyczynia się ona także do 
obniżenia emisji CO2 w tym sektorze. Tego rodzaju kryteria powinny być przydatne do oceny 
stopnia wdrożenia systemu EGNOS.

Poprawka 122
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Systemy, sieci i usługi wynikające 
z programów Galileo i EGNOS są w miarę 
możliwości zgodne i interoperacyjne 
z innymi systemami radionawigacji 
satelitarnej oraz z konwencjonalnymi 
środkami radionawigacji.

2. Systemy, sieci i usługi wynikające 
z programów Galileo i EGNOS są zgodne 
i interoperacyjne z innymi systemami 
radionawigacji satelitarnej oraz 
z konwencjonalnymi środkami
radionawigacji.

Or. en

Poprawka 123
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja powinna dążyć do rozwiązania 
wszelkich sporów z państwami trzecimi 
dotyczących istniejącej nadal 
niekompatybilności lub zakłóceń do dnia 
1 stycznia 2015 r.

Or. en

Poprawka 124
Christine De Veyrac

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) działań związanych z eksploatacją 
systemu stworzonego w ramach programu 
Galileo, w tym działań poprzedzających 
lub przygotowujących tę fazę;

b) działań związanych z segmentami 
naziemnymi i świadczeniem usług
programu Galileo, w tym, ale nie 
wyłącznie, rozwoju zdolności zarządzania, 
zmiany profilu usługi bezpieczeństwa 
życia i usługi komercyjnej, uruchomienia 
i eksploatacji strony, eksploatacji stacji, 
rozmieszczenia i eksploatacji centrów 
obsługi infrastruktury (w tym centrum 
działania, geodezji i pomiaru czasu), 
centrum usług, utrzymania terenu, 
personelu centrum, utrzymania segmentu 
kosmicznego, eksploatacji sieci 
telekomunikacyjnej oraz wsparcia 
systemu; działań związanych 
z maksymalizacją korzyści społeczno-
ekonomicznych wynikających 
z programu;

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka sprawozdawcy zasługuje na poparcie, jednak preferowanym rozwiązaniem byłoby 
uniknięcie umieszczania w akcie ustawodawczym konkretnego ograniczenia liczbowego 
dotyczącego rozmieszczonych satelitów.
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Poprawka 125
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) działania ułatwiające wprowadzenie 
obu systemów, w szczególności 
zastosowanie międzysektorowe i synergie 
z sektorami niezwiązanymi z przestrzenią 
kosmiczną.

Or. en

Poprawka 126
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) badania i rozwój dotyczące 
zastosowań GNSS w celu stymulowania 
rozwoju zastosowań opierających się na 
programach EGNOS i Galileo;

Or. ro

Poprawka 127
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) działania informacyjne i komunikacyjne, 
w tym komunikację instytucjonalną 
dotyczącą priorytetów politycznych Unii, 

b) działania informacyjne i komunikacyjne, 
w tym komunikację instytucjonalną 
dotyczącą priorytetów politycznych Unii, 
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o ile mają one bezpośredni związek 
z celami niniejszego rozporządzenia;

o ile mają one bezpośredni związek 
z celami niniejszego rozporządzenia, oraz 
w szczególności promowanie i działania 
zwiększające poziom wiedzy 
ukierunkowane na ustanowienie synergii 
z innymi odnośnymi strategiami 
politycznymi Unii;

Or. en

Poprawka 128
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu przejrzystego określenia kosztów 
ponoszonych w ramach programów i ich 
poszczególnych faz Komisja, zgodnie 
z zasadą przejrzystego zarządzania, 
informuje corocznie komitet, o którym 
mowa w art. 35 ust. 1, o przeznaczaniu 
funduszy unijnych na każde z działań
określone w ust. 1 i 2.

3. W celu przejrzystego określenia kosztów 
ponoszonych w ramach programów i ich 
poszczególnych faz Komisja, zgodnie 
z zasadą przejrzystego zarządzania, 
informuje corocznie władzę budżetową
o przeznaczaniu funduszy unijnych na 
każde z działań określonych w ust. 1 i 2.

Or. en

Poprawka 129
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu przejrzystego określenia kosztów 
ponoszonych w ramach programów i ich 
poszczególnych faz Komisja, zgodnie 
z zasadą przejrzystego zarządzania, 
informuje corocznie komitet, o którym 
mowa w art. 35 ust. 1, o przeznaczaniu 
funduszy unijnych na każde z działań 

3.  W celu przejrzystego określenia 
kosztów ponoszonych w ramach 
programów i ich poszczególnych faz 
Komisja, zgodnie z zasadą przejrzystego 
zarządzania, informuje corocznie komitet, 
o którym mowa w art. 35 ust. 1, oraz 
Parlament Europejski o przeznaczaniu 
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określone w ust. 1 i 2. funduszy unijnych na każde z działań 
określone w ust. 1 i 2.

Or. ro

Poprawka 130
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą zapewnić 
dodatkowe finansowanie programu 
Galileo. Dochody pochodzące z tych 
wkładów stanowią dochody przeznaczone 
na określony cel zgodnie z art. 18 ust. 2 
rozporządzenia (WE, Euratom) nr 
1605/2002. Zgodnie z zasadą przejrzystego 
zarządzania Komisja przekazuje
komitetowi, o którym mowa w art. 35 ust. 
1 niniejszego rozporządzenia, informacje 
na temat jakiegokolwiek wpływu 
stosowania przepisów niniejszego ustępu 
na program Galileo.

2. Państwa członkowskie mogą zapewnić 
dodatkowe finansowanie programu 
Galileo. Dochody pochodzące z tych 
wkładów stanowią dochody przeznaczone 
na określony cel zgodnie z art. 18 ust. 2 
rozporządzenia (WE, Euratom) nr 
1605/2002. Zgodnie z zasadą przejrzystego 
zarządzania Komisja przekazuje władzy 
budżetowej informacje na temat 
jakiegokolwiek wpływu stosowania 
przepisów niniejszego ustępu na program 
Galileo.

Or. en

Poprawka 131
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą zapewnić 
dodatkowe finansowanie programu 
Galileo. Dochody pochodzące z tych
wkładów stanowią dochody przeznaczone 
na określony cel zgodnie z art. 18 ust. 2 
rozporządzenia (WE, Euratom) nr 

2. Państwa członkowskie mogą zapewnić 
dodatkowe finansowanie programu 
Galileo. Dochody pochodzące z tych 
wkładów stanowią dochody przeznaczone 
na określony cel zgodnie z art. 18 ust. 2 
rozporządzenia (WE, Euratom) nr 
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1605/2002. Zgodnie z zasadą przejrzystego 
zarządzania Komisja przekazuje 
komitetowi, o którym mowa w art. 35 ust. 
1 niniejszego rozporządzenia, informacje 
na temat jakiegokolwiek wpływu 
stosowania przepisów niniejszego ustępu 
na program Galileo.

1605/2002. Zgodnie z zasadą przejrzystego 
zarządzania Komisja przekazuje
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie 
i komitetowi, o którym mowa w art. 35 ust. 
1 niniejszego rozporządzenia, informacje 
na temat jakiegokolwiek wpływu 
stosowania przepisów niniejszego ustępu 
na program Galileo.

Or. en

Poprawka 132
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą zapewnić 
dodatkowe finansowanie programu 
EGNOS. Dochody pochodzące z tych 
wkładów stanowią dochody przeznaczone 
na określony cel zgodnie z art. 18 ust. 2 
rozporządzenia (WE, Euratom) nr 
1605/2002. Zgodnie z zasadą przejrzystego 
zarządzania Komisja przekazuje 
komitetowi, o którym mowa w art. 35 ust. 
1 niniejszego rozporządzenia, informacje 
na temat jakiegokolwiek wpływu 
stosowania przepisów niniejszego ustępu 
na program EGNOS.

2. Państwa członkowskie mogą zapewnić 
dodatkowe finansowanie programu 
EGNOS. Dochody pochodzące z tych 
wkładów stanowią dochody przeznaczone 
na określony cel zgodnie z art. 18 ust. 2 
rozporządzenia (WE, Euratom) nr 
1605/2002. Zgodnie z zasadą przejrzystego 
zarządzania Komisja przekazuje
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie 
i komitetowi, o którym mowa w art. 35 ust. 
1 niniejszego rozporządzenia, informacje 
na temat jakiegokolwiek wpływu 
stosowania przepisów niniejszego ustępu 
na program EGNOS.

Or. en

Poprawka 133
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki przeznaczone na każdy etap 
programów powinny być z góry określone, 
co obejmuje też środki składające się na 
rezerwę na nieprzewidziane wydatki.

Or. en

Poprawka 134
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja Europejska może przenieść 
środki przeznaczone na sfinansowanie 
instalacji oraz ryzyka związanego 
z eksploatacją (awarie satelitów, ryzyko 
związane z wynoszeniem na orbitę, 
opóźnienia, nieprzewidziane zdarzenia 
związane z eksploatacją), które nie zostały 
wykorzystane na te cele, na sfinansowanie 
rozwoju zastosowań. 

Or. de

Poprawka 135
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja Europejska może przenieść 
środki z jednej kategorii wydatków do 
innej kategorii do pułapu w wysokości 
25% kwoty, o której mowa w art. 7 ust. 1 
lit. od a) do c). Jeżeli takie przeniesienie 
środków dotyczy kwoty przekraczającej 
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25% kwoty, o której mowa w ust. 1, 
Komisja przyjmuje akt wykonawczy. Takie 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą doradczą, o której mowa 
w art. 35 ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku nieprzewidzianych wydatków, takich jak awarie satelitów czy opóźnienia 
w wynoszeniu na orbitę, należy zapewnić wysoki stopień elastyczności, by właściwie 
zareagować na tegu typu wydarzenia, co oznacza dysponowanie dodatkowymi środkami.

Poprawka 136
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Kwota określona w ust. 1 rozłożona 
jest w następujący sposób:
a) na działania, o których mowa w art. 7 
ust. 1 lit. a) i b) – [X] milionów EUR 
w cenach bieżących;
b) na działania, o których mowa w art. 7 
ust. 1 lit. c) – [Y] milionów EUR w cenach 
bieżących;
c) na rezerwę na nieprzewidziane wydatki 
– [Z] milionów EUR w cenach bieżących.
Komisja może przenieść środki 
przeznaczone na sfinansowanie 
uruchomienia oraz ryzyka związanego 
z eksploatacją (awarie satelitów, ryzyko 
związane z wynoszeniem na orbitę, 
opóźnienia, nieprzewidziane zdarzenia 
związane z eksploatacją), które nie zostały 
wykorzystane na te cele, na sfinansowanie 
działań związanych z maksymalizacją 
korzyści społeczno-ekonomicznych 
wynikających z programów.



PE492.596v01-00 32/60 AM\906180PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 137
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 a – wprowadzenie (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Kwota określona w ust. 1 rozłożona 
jest w następujący sposób1:
__________________
1 Rozłożenie opiera się na kwocie 
określonej w art. 10 ust. 1 wniosku 
Komisji (a mianowicie 7897 mln euro). 
Jeżeli w trakcie negocjowania 
wieloletnich ram finansowych kwota ta 
ulegnie zmianie, konieczne będzie 
ponowne rozpatrzenie działań w ramach 
programu, a w szczególności odnośnego 
podziału środków budżetowych. 

Or. en

Poprawka 138
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Komisja może przenieść środki – do 
pułapu w wysokości 10% kwoty, o której 
mowa w ust. 1 – z jednej kategorii 
wydatków, określonych w ust. 1a lit. a), b) 
i c), do innej. Jeżeli takie przeniesienie 
dotyczy kwoty wyższej niż 10% kwoty, 
o której mowa w ust. 1, Komisja 
konsultuje się z komitetem, o którym 
mowa w art. 35 ust. 1, zgodnie 
z procedurą doradczą, o której mowa 
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w art. 35 ust. 2.

Or. en

Poprawka 139
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Komisja informuje Parlament 
Europejski i Radę o każdym przeniesieniu 
środków, o którym mowa w ust. 1a i 1b.

Or. en

Poprawka 140
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja zarządza środkami 
finansowymi dostępnymi na mocy ust. 1 
niniejszego rozporządzenia w sposób 
przejrzysty i gospodarny. Komisja 
sporządza co roku sprawozdania dla 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie przyjętej strategii zarządzania 
kosztami.

Or. en

Poprawka 141
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dochody powstałe w wyniku 
wykorzystania przez państwa 
członkowskie usługi publicznej 
o regulowanym dostępie w celach 
obronnych lub dla zastosowań obronnych 
są gromadzone przez Unię, wpłacane do 
budżetu Unii i przeznaczane na programy. 

Or. en

Poprawka 142
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Umowy zawierane z przedsiębiorstwami 
sektora prywatnego mogą określać
mechanizm podziału dochodów.

2. Każdy mechanizm podziału dochodów 
przyjmuje się zgodnie z art. 294 TFUE. 
Umowy zawierane z przedsiębiorstwami 
sektora prywatnego mogą zawierać ten
mechanizm podziału dochodów.

Or. en

Poprawka 143
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Umowy zawierane z przedsiębiorstwami 
sektora prywatnego mogą określać 
mechanizm podziału dochodów.

2. Umowy zawierane z przedsiębiorstwami 
sektora prywatnego mogą określać 
mechanizm podziału dochodów, który jest 
proporcjonalny do inwestycji 
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poczynionych przez sektor publiczny 
i prywatny.

Or. en

Poprawka 144
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest odpowiedzialna za przebieg 
programów. Zajmuje się zarządzaniem 
środkami, które są przeznaczane na te 
programy na mocy niniejszego 
rozporządzenia i czuwa nad realizacją 
wszystkich działań programów.

1. Komisja jest odpowiedzialna za przebieg 
programów. Zajmuje się zarządzaniem 
środkami, które są przeznaczane na te 
programy na mocy niniejszego 
rozporządzenia i czuwa nad terminową
realizacją wszystkich działań programów.

Or. en

Poprawka 145
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wprowadza odpowiednie instrumenty 
i środki strukturalne w celu rejestrowania, 
kontroli, ograniczania i monitorowania 
ryzyka związanego z programami, 
w szczególności w zakresie kosztów 
i harmonogramu;

b) wprowadza odpowiednie instrumenty 
i środki strukturalne w celu rejestrowania, 
kontroli, ograniczania i monitorowania 
ryzyka związanego z programami, 
w szczególności w zakresie kosztów 
i harmonogramu, aby zapewnić terminową 
i nieprzekraczającą budżetu realizację 
programów;

Or. en
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Poprawka 146
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) w celu promowania zaangażowania 
w europejskie systemy GNSS i ich 
wykorzystania oraz jako zachęta dla 
innych podmiotów, ocenia możliwość 
zapewnienia wykorzystania usług 
europejskiego GNSS w ramach 
przetargów na odnośne usługi oraz 
angażowania się w szeroko zakrojone 
inicjatywy i kampanie. 

Or. en

Poprawka 147
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wyznacza cele w zakresie ewolucji 
systemów Galileo i EGNOS.

Or. en

Poprawka 148
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, 
o której mowa w art. 35 ust. 3.

Środki wymagane na mocy lit. a) 
przyjmowane są zgodnie z procedurą
badania, o której mowa w art. 35 ust. 3.
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Środki wymagane w odniesieniu do lit. b) 
i c) przyjmuje się w formie aktów 
delegowanych zgodnie z postanowieniami 
art. 34.

Or. en

Poprawka 149
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja stosuje systemy i techniki 
zarządzania projektem oparte na 
najlepszych wzorcach, by nadzorować 
realizację programów.

Or. en

Poprawka 150
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja stosuje systemy i techniki 
zarządzania projektem oparte na 
najlepszych wzorcach, by nadzorować 
realizację programów.

Or. en

Poprawka 151
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Komisja przedstawia Parlamentowi 
i komitetowi, o którym mowa w art. 35 
ust. 1, sprawozdanie przygotowane przez 
niezależny podmiot oceniający, dotyczące 
jakości systemów i technik zarządzania 
projektem stosowanych przez Komisję.

Or. en

Poprawka 152
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Systemy i ich funkcjonowanie są 
bezpieczne.

1. Komisja zapewnia, że systemy i ich 
funkcjonowanie są bezpieczne.

Or. ro

Poprawka 153
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) najpóźniej do dnia 30 czerwca 2016 r. 
akredytację systemów w zakresie 
bezpieczeństwa zgodnie z rozdziałem III 
rozporządzenia (UE) nr 912/2010; w tym 
celu wprowadza procedury bezpieczeństwa 
i nadzoruje ich stosowanie oraz 
przeprowadza audyty bezpieczeństwa 
systemu;

(i) najpóźniej do dnia 1 stycznia 2014 r. 
akredytację systemów w zakresie 
bezpieczeństwa zgodnie z rozdziałem III 
rozporządzenia (UE) nr 912/2010; w tym 
celu wprowadza procedury bezpieczeństwa 
i nadzoruje ich stosowanie oraz 
przeprowadza audyty bezpieczeństwa 
systemu. W odniesieniu do zarządzania 
programami europejskiego GNSS, istnieje 
jasny rozdział pomiędzy działaniami 
akredytacyjnymi w zakresie 
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bezpieczeństwa systemu a obowiązkami 
Agencji Europejskiego GNSS.  Zgodnie 
z tym do dnia 1 stycznia 2014 r. 
wprowadza się odpowiednie uzgodnienia, 
w szczególności w celu zapewnienia 
utrzymania jasnego, funkcjonalnego 
i strukturalnego rozdzielenia tych działań 
od działań Agencji Europejskiego GNSS. 
Dodatkowo przewodniczący Komitetu ds. 
Akredytacji Bezpieczeństwa jest jedyną 
osobą kontaktową w sprawach 
dotyczących działań akredytacyjnych 
w zakresie bezpieczeństwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem sprawozdań Komitetu 
z postępów w akredytacji w zakresie 
bezpieczeństwa przedstawianych 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

Or. fr

Poprawka 154
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w ramach eksploatacji systemów 
przyczynia się do wprowadzenia usług do
obrotu, w tym przez przeprowadzenie 
niezbędnej analizy rynku;

c) wprowadza usługi do obrotu, w tym 
przez przeprowadzenie niezbędnej analizy 
rynku;

Or. en

Poprawka 155
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w ramach eksploatacji systemów c) w ramach eksploatacji systemów 
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przyczynia się do wprowadzenia usług do 
obrotu, w tym przez przeprowadzenie 
niezbędnej analizy rynku;

przyczynia się do wprowadzenia usług do 
obrotu, w tym przez przeprowadzenie 
niezbędnej analizy rynku, oraz zapewnia 
maksymalizację korzyści społeczno-
ekonomicznych;

Or. en

Poprawka 156
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zapewnia maksymalizację korzyści 
społeczno-ekonomicznych wynikających 
z programów, w tym przez:
(i) sporządzenie planu i zarządzanie nim 
w oparciu o priorytety różnych rynków 
zastosowań oraz ustalenie harmonogramu 
przyjmowania według obszarów 
zastosowań;
(ii) określenie obszarów, w których 
korzystanie z GNSS mogłoby dostarczyć 
korzyści społeczno-ekonomicznych 
oraz przedstawienie Komisji wytycznych 
dotyczących środków regulacyjnych, jakie 
można wprowadzić lub dostosować na 
szczeblu Unii, aby skorzystać z tych zalet;
(iii) opracowanie planu normalizacji 
i certyfikacji w przypadku, gdy jest to 
w interesie Unii, oraz wdrożenie go we 
współpracy z organami normalizacyjnymi 
i jednostkami notyfikowanymi;
(iv) zarządzanie specjalnymi funduszami 
przeznaczonymi na badania i rozwój 
europejskiego GNSS mającymi na celu 
rozwój i korzystanie z zastosowań i usług 
rynku radionawigacji satelitarnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem MŚP, w tym 
za pomocą środków udostępnionych na 
ten cel w ramach programu „Horyzont 
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2020”;
(v) prowadzenie działań służących 
przyjęciu zastosowań europejskiego GNSS 
na całym terytorium Unii, wyznaczenie 
i połączenie europejskich centrów 
doskonałości specjalizujących się 
w konkretnych sektorach zastosowań 
i usług europejskiego GNSS, zarządzanie 
siecią centrów i korzystanie z wiedzy 
fachowej władz publicznych, 
uniwersytetów, centrów badawczych, 
społeczności użytkowników i przemysłu, ze 
szczególnym uwzględnieniem MŚP.

Or. en

Poprawka 157
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zapewnia maksymalizację korzyści 
społeczno-ekonomicznych wynikających 
z programów poprzez:
(i) utrzymywanie kontaktów i stałego 
dialogu z właściwymi dyrekcjami 
generalnymi Komisji i agencjami Unii, by 
zapewnić synergie w wykorzystaniu 
EGNOS/ Galileo w kontekście odnośnych 
polityk Unii, takich jak polityka morska, 
transportowa, energetyczna, polityka 
z zakresu obrony cywilnej itd.;
(ii) opracowanie i wdrożenie środków 
skutkujących pobudzeniem rozwoju 
zastosowań w różnych sektorach 
przemysłu (inspiracje międzysektorowe), 
w szczególności na rzecz zastosowania 
w sektorach niezwiązanych z przestrzenią 
kosmiczną, a przez to mogących 
przyspieszyć rozwój rynku niższego 
szczebla na poziomie Europy;
(iii) zapewnienie synergii z odnośnymi 
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politykami i inicjatywami Unii, w tym 
poprzez zawieranie umów 
zobowiązujących właściwe organizacje 
Unii do rozważenia wykorzystania 
technologii GNSS;

Or. en

Poprawka 158
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wykonuje także inne szczegółowe 
zadania związane z programem, które 
mogą zostać przydzielone jej przez 
Komisję w drodze porozumienia w sprawie 
delegowania przyjętego w oparciu 
o decyzję o delegowaniu, zgodnie z art. 54 
ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE, Euratom) 
nr 1605/2002 i które obejmują:

d) wykonuje także inne szczegółowe 
zadania związane z programem, które 
mogą zostać przydzielone jej przez 
Komisję w drodze porozumienia w sprawie 
delegowania przyjętego w oparciu 
o decyzję o delegowaniu, zgodnie z art. 54 
ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE, Euratom) 
nr 1605/2002 do dnia [18 miesięcy po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia] i które obejmują:

Or. en

Poprawka 159
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Agencja Europejskiego GNSS 
przedkłada Komisji coroczne 
sprawozdanie przygotowane przez 
niezależny podmiot oceniający, dotyczące 
jakości systemów i technik zarządzania 
projektem stosowanych przez Agencję.
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Or. en

Poprawka 160
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Agenja Europejskiego GNSS stosuje 
systemy i techniki zarządzania projektem 
oparte na najlepszych wzorcach, by 
nadzorować realizację swoich zadań.

Or. en

Poprawka 161
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Agencja Europejskiego GNSS 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i komitetowi, o którym mowa w art. 35 
ust. 1, sprawozdanie przygotowane przez 
niezależny podmiot oceniający, dotyczące 
jakości systemów i technik zarządzania 
projektem stosowanych przez Agencję.

Or. en

Poprawka 162
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do decyzji 
o delegowaniu, o której mowa w ust. 1 lit 
d) niniejszego artykułu, przeprowadza się 
konsultacje z komitetem, o którym mowa 
w art. 35 ust. 1, zgodnie z procedurą 
konsultacji, o której mowa w art. 35 ust. 2.
Komitet jest informowany
o porozumieniach w sprawie delegowania, 
które mają zostać zawarte przez Unię, 
reprezentowaną przez Komisję, i Agencję 
Europejskiego GNSS.

3. W odniesieniu do decyzji
o delegowaniu, o której mowa w ust. 1 lit 
d) niniejszego artykułu, przeprowadza się 
konsultacje z komitetem, o którym mowa 
w art. 35 ust. 1, zgodnie z procedurą 
konsultacji, o której mowa w art. 35 ust. 2.
Parlament Europejski i komitet są 
informowane o porozumieniach w sprawie 
delegowania, które mają zostać zawarte 
przez Unię, reprezentowaną przez 
Komisję, i Agencję Europejskiego GNSS.

Or. en

Poprawka 163
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja informuje Parlament 
Europejski i Radę o pośrednich 
i końcowych wynikach oceny wszelkich 
ofert przetargowych i o większych 
zamówieniach, które mają zostać 
udzielone jednostkom sektora prywatnego 
przez Agencję Europejskiego GNSS.

Or. en

Poprawka 164
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja zawiera wieloletnie 1. W fazie wdrażania programu Galileo
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porozumienie w sprawie delegowania 
z Europejską Agencją Kosmiczną 
w oparciu o decyzję o delegowaniu 
przyjętą przez Komisję zgodnie z art. 54 
ust. 2 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 
1605/2002. Porozumienie to obejmuje 
wykonywanie zadań i budżetu będących 
przedmiotem delegowania w ramach 
realizacji programów, w szczególności 
ukończenie infrastruktury stworzonej 
w ramach programu Galileo.

Komisja zawiera z Europejską Agencją 
Kosmiczną porozumienie w sprawie 
delegowania szczegółowo określające 
zadania agencji, w szczególności 
w zakresie projektu systemu i związanych
z nim zamówień. Porozumienie 
z Europejską Agencją Kosmiczną zawarte 
jest w oparciu o decyzję o delegowaniu 
przyjętą przez Komisję zgodnie z art. 54 
ust. 2 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 
1605/2002.

Or. en

Poprawka 165
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja zawiera wieloletnie 
porozumienie w sprawie delegowania 
z Europejską Agencją Kosmiczną 
w oparciu o decyzję o delegowaniu 
przyjętą przez Komisję zgodnie z art. 54 
ust. 2 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 
1605/2002. Porozumienie to obejmuje 
wykonywanie zadań i budżetu będących 
przedmiotem delegowania w ramach 
realizacji programów, w szczególności 
ukończenie infrastruktury stworzonej 
w ramach programu Galileo.

1. Komisja zawiera wieloletnie 
porozumienie w sprawie delegowania 
z Europejską Agencją Kosmiczną 
w oparciu o decyzję o delegowaniu 
przyjętą przez Komisję zgodnie z art. 54 
ust. 2 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 
1605/2002 do dnia [18 miesięcy po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia]. Porozumienie to 
obejmuje wykonywanie zadań i budżetu 
będących przedmiotem delegowania 
w ramach realizacji programów, 
w szczególności ukończenie infrastruktury 
stworzonej w ramach programu Galileo.

Or. en

Poprawka 166
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki w zakresie monitorowania i kontroli 
przewidują w szczególności okresowy plan 
przewidywania kosztów, systematyczne 
informowanie Komisji o kosztach i –
w przypadku różnicy między 
przewidzianymi budżetami a poniesionymi 
kosztami – działaniach naprawczych 
zapewniających realizację infrastruktury 
w granicach przydzielonych budżetów.

Środki w zakresie monitorowania i kontroli 
przewidują w szczególności okresowy plan 
przewidywania kosztów, systematyczne 
informowanie Parlamentu Europejskiego 
również przez Komisję o kosztach i –
w przypadku różnicy między 
przewidzianymi budżetami a poniesionymi 
kosztami – działaniach naprawczych 
zapewniających realizację infrastruktury 
w granicach przydzielonych budżetów.

Or. ro

Poprawka 167
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W odniesieniu do fazy eksploatacji 
programów, Agencja Europejskiego 
GNSS zawiera porozumienia robocze 
z Europejską Agencją Kosmiczną 
niezbędne dla realizacji zadań tych 
podmiotów zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem w ciągu tej fazy. 
Porozumienia takie określają także rolę 
Europejskiej Agencji Kosmicznej w ciągu 
tej fazy oraz jej współpracę z Agencją 
Europejskiego GNSS, w szczególności 
w odniesieniu do:
a) koncepcji, projektu, monitorowania, 
zatwierdzania i walidacji w ramach 
rozwoju systemów następnych generacji;
b) wsparcia technicznego w ramach 
eksploatacji i konserwacji systemów 
obecnej generacji.
O tych ustaleniach roboczych i wszelkich 
ich zmianach Komisja powiadamia 
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Parlament Europejski i Radę.

Or. en

Poprawka 168
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Współpraca pomiędzy Europejską 
Agencją Kosmiczną i Agencją 
Europejskiego GNSS jest oparta 
o ustalenia robocze, w tym pełne 
upoważnienie Europejskiej Agencji 
Kosmicznej przez Agencję Europejskiego 
GNSS. Te ustalenia robocze dotyczą 
w szczególności roli Europejskiej Agencji 
Kosmicznej w zakresie:
a) koncepcji, projektu, udzielania 
zamówienia, monitorowania i walidacji 
w ramach rozwoju systemów następnych 
generacji;
b) wsparcia technicznego w ramach 
eksploatacji i konserwacji systemów 
obecnej generacji.
O tych ustaleniach roboczych i wszelkich 
ich zmianach powiadamia się Parlament 
Europejski i Radę.

Or. en

Poprawka 169
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do decyzji 3. W odniesieniu do decyzji 
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o delegowaniu, o której mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, przeprowadza się 
konsultacje z komitetem, o którym mowa 
w art. 35 ust. 1, zgodnie z procedurą 
konsultacji, o której mowa w art. 35 ust. 2.
Komitet jest informowany o wieloletnim 
porozumieniu w sprawie delegowania, 
które ma zostać zawarte przez Komisję 
i Europejską Agencję Kosmiczną.

o delegowaniu, o której mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, przeprowadza się 
konsultacje z komitetem, o którym mowa 
w art. 35 ust. 1, zgodnie z procedurą 
konsultacji, o której mowa w art. 35 ust. 2.
Komitet i Parlament Europejski są 
informowane o wieloletnim porozumieniu 
w sprawie delegowania, które ma zostać 
zawarte przez Komisję i Europejską 
Agencję Kosmiczną.

Or. ro

Poprawka 170
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do decyzji 
o delegowaniu, o której mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, przeprowadza się 
konsultacje z komitetem, o którym mowa 
w art. 35 ust. 1, zgodnie z procedurą 
konsultacji, o której mowa w art. 35 ust. 2.
Komitet jest informowany o wieloletnim 
porozumieniu w sprawie delegowania, 
które ma zostać zawarte przez Komisję 
i Europejską Agencję Kosmiczną.

3. W odniesieniu do decyzji 
o delegowaniu, o której mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, przeprowadza się 
konsultacje z komitetem, o którym mowa 
w art. 35 ust. 1, zgodnie z procedurą 
konsultacji, o której mowa w art. 35 ust. 2.
Parlament Europejski i komitet są 
informowane o wieloletnim porozumieniu 
w sprawie delegowania, które ma zostać 
zawarte przez Komisję i Europejską 
Agencję Kosmiczną.

Or. en

Poprawka 171
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komitet, o którym mowa w art. 35 ust. 4. Komisja informuje Parlament 
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1, jest informowany przez Komisję 
o pośrednich i końcowych wynikach oceny 
ofert przetargowych i umów, które mają 
zostać zawarte przez Europejską Agencję 
Kosmiczną z przedsiębiorstwami.

Europejski i Radę o pośrednich 
i końcowych wynikach oceny większych
ofert przetargowych i umów, które mają 
zostać zawarte przez Europejską Agencję 
Kosmiczną z przedsiębiorstwami.

Or. en

Poprawka 172
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komitet, o którym mowa w art. 35 ust. 
1, jest informowany przez Komisję 
o pośrednich i końcowych wynikach oceny 
ofert przetargowych i umów, które mają 
zostać zawarte przez Europejską Agencję 
Kosmiczną z przedsiębiorstwami.

4. Władza budżetowa jest informowana
przez Komisję o pośrednich i końcowych 
wynikach oceny ofert przetargowych 
i umów, które mają zostać zawarte przez 
Europejską Agencję Kosmiczną 
z przedsiębiorstwami.

Or. en

Poprawka 173
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapobiegania ewentualnemu 
nadużywaniu pozycji dominującej 
i długotrwałej zależności od jednego 
dostawcy;

b) zapobiegania ewentualnemu 
nadużywaniu pozycji dominującej 
i zależności od jednego dostawcy;

Or. ro

Poprawka 174
Christine De Veyrac
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dalszego stosowania, w stosownych 
przypadkach, metody polegającej na 
zaopatrzeniu z wielu źródeł, którą to 
metodę w miarę możliwości i 
w stosownych przypadkach należy określić 
w zaproszeniu do składania ofert jako 
szczególne kryterium selekcji;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy poprzeć poprawkę sprawozdawcy. Jednocześnie dla celów przejrzystości należy 
zastrzec, że wszystkie zainteresowane strony zostaną powiadomione o przyjęciu tej metody na 
etapie publikacji zaproszenia do składania ofert.

Poprawka 175
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dążenia, w przypadkach, w których 
jest to możliwe, do korzystania z wielu 
źródeł;

Or. en

Poprawka 176
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zamówienie w transzach warunkowych 
obejmuje transzę stałą, z którą wiąże się 
zobowiązanie budżetowe, oraz jedną lub 
więcej niż jedną transzę warunkową. W 
dokumentach przetargowych określa się 
elementy właściwe dla zamówień 
w transzach warunkowych. W 
dokumentach tych określa się 
w szczególności przedmiot zamówienia, 
cenę lub warunki jej określania oraz 
warunki realizacji przedmiotu zamówienia 
w ramach każdej transzy.

2. Zamówienie w transzach warunkowych 
obejmuje transzę stałą, z którą wiąże się 
zobowiązanie budżetowe i wiążące 
zobowiązanie do wykonania prac 
i świadczenia usług przewidzianych 
w umowie w ramach tej transzy, oraz 
jedną lub więcej transz, które są 
warunkowe zarówno w zakresie budżetu, 
jak i wykonania. W dokumentach 
przetargowych określa się elementy 
właściwe dla zamówień w transzach 
warunkowych. W dokumentach tych 
określa się w szczególności przedmiot 
zamówienia, cenę lub warunki jej 
określania oraz warunki realizacji 
przedmiotu zamówienia w ramach każdej 
transzy.

Or. ro

Poprawka 177
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Jeżeli w ramach danej transzy 
instytucja zamawiająca stwierdzi, że nie 
zostały wykonane prace ani wyświadczone 
usługi przewidziane na danym etapie, 
może ona domagać się odszkodowania 
i rozwiązać umowę.

Or. ro

Poprawka 178
Silvia-Adriana Ţicău
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odróżnieniu od zamówienia, w ramach 
którego wynagrodzenie przyznaje się za 
wynik i w przypadku którego cenę lub 
warunki jej określenia ustala się na 
początku w dokumentacji dotyczącej 
zamówienia, wynagrodzenie na podstawie 
umowy koszt plus obejmuje 
wynagrodzenie z tytułu wykorzystanych 
środków, a nie produktu końcowego lub 
usługi końcowej. Cenę należną stanowi 
łączna wartość wydatków faktycznie 
poniesionych przez wykonawcę z tytułu 
realizacji zamówienia, takich jak wydatki 
związane z kosztami pracy, materiałów 
eksploatacyjnych oraz eksploatacji 
urządzeń i elementów infrastruktury 
niezbędnych do realizacji zamówienia.
Wartość tych wydatków powiększa się 
o kwotę ryczałtową obejmującą koszty 
ogólne i zysk lub o kwotę obejmującą 
koszty ogólne i premię motywacyjną, 
w zależności od tego, czy osiągnięto cele 
dotyczące wyników i harmonogramu.

W odróżnieniu od zamówienia, w ramach 
którego wynagrodzenie przyznaje się za 
wynik i w przypadku którego cenę lub 
warunki jej określenia ustala się na 
początku w dokumentacji dotyczącej 
zamówienia, wynagrodzenie na podstawie 
umowy koszt plus obejmuje 
wynagrodzenie z tytułu wykorzystanych 
środków, a nie produktu końcowego lub 
usługi końcowej. Cenę należną stanowi 
łączna wartość wydatków faktycznie 
poniesionych przez wykonawcę z tytułu 
realizacji zamówienia, takich jak wydatki 
związane z kosztami pracy, materiałów 
eksploatacyjnych oraz eksploatacji 
urządzeń i elementów infrastruktury 
niezbędnych do realizacji zamówienia.
Wartość tych wydatków powiększa się 
o kwotę ryczałtową obejmującą koszty 
ogólne.

Or. ro

Poprawka 179
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Cena maksymalna zamówienia 
wynagradzanego w całości lub częściowo 
na podstawie umowy koszt plus jest 
maksymalną należną ceną. Może zostać 
przekroczona tylko w wyjątkowych 
i właściwie uzasadnionych 
okolicznościach oraz po uzyskaniu zgody 

3. Cena maksymalna zamówienia 
wynagradzanego w całości lub częściowo 
na podstawie umowy koszt plus jest 
maksymalną należną ceną.
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instytucji zamawiającej.

Or. ro

Poprawka 180
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) nie zmienia wartości umowy o więcej 
niż 15% wartości określonej w pierwotnej 
umowie;

Or. ro

Poprawka 181
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucja zamawiająca może zażądać od
każdego wykonawcy zlecenia realizacji 
części zamówienia, na różnych poziomach, 
spółkom nienależącym do grupy, do której
on należy. Ten minimalny poziom
podwykonawstwa jest wyrażony w formie 
przedziału zawierającego minimalną 
i maksymalną wartość procentową. 
Wspomniany przedział jest 
proporcjonalny do przedmiotu 
zamówienia i do wartości zamówienia 
oraz do charakteru danego sektora 
działalności, a w szczególności do 
zaobserwowanego stanu konkurencji 
i potencjału przemysłowego.

1. Instytucja zamawiająca żąda od 
wykonawcy zlecenia realizacji części 
zamówienia w drodze konkurencyjnego 
przetargu na odpowiednich poziomach
podwykonawstwa na rzecz spółek 
nienależących do grupy, do której należy
wykonawca.

Or. en
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Poprawka 182
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustanawia wieloletni program 
prac obejmujący główne działania, 
zakładany budżet oraz harmonogram, które 
są niezbędne do osiągnięcia celów 
programów Galileo i EGNOS określonych 
w art. 1 ust. 4 i 5.

Komisja ustanawia, w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 34, wieloletni 
program prac obejmujący główne 
działania, zakładany budżet oraz 
harmonogram, które są niezbędne do 
osiągnięcia celów programów Galileo 
i EGNOS określonych w art. 1 ust. 4 i 5.

Or. en

Poprawka 183
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na podstawie wieloletniego programu prac 
Komisja przyjmuje roczny program prac 
zawierający plan wykonania programu 
wieloletniego oraz informacje 
o odpowiednim finansowaniu.

Na podstawie wieloletniego programu prac 
Komisja przyjmuje, zgodnie z procedurą 
badania, o której mowa w art. 35 ust. 3,
roczny program prac zawierający plan 
wykonania programu wieloletniego oraz 
informacje o odpowiednim finansowaniu.

Or. en

Poprawka 184
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, 
o której mowa w art. 35 ust. 3.

skreślony

Or. en

Poprawka 185
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów realizacji zadań o charakterze 
technicznym, o których mowa w art. 13 
ust. 2, Komisja może skorzystać 
z niezbędnej pomocy, w szczególności 
z pomocy ekspertów z właściwych agencji 
krajowych do spraw przestrzeni 
kosmicznej, niezależnych ekspertów oraz 
podmiotów mogących przedstawić 
bezstronne analizy i opinie dotyczące 
przebiegu programów.

Do celów realizacji zadań o charakterze 
technicznym, o których mowa w art. 13 
ust. 2, Komisja może skorzystać 
z niezbędnej pomocy, w szczególności 
z kompetencji i fachowej wiedzy
właściwych agencji krajowych do spraw 
przestrzeni kosmicznej, pomocy
niezależnych ekspertów oraz podmiotów 
mogących przedstawić bezstronne analizy 
i opinie dotyczące przebiegu programów.

Or. fr

Poprawka 186
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja dopilnowuje, aby podczas 
projektowania i stosowania systemów 
zapewniona była ochrona danych 
osobowych i prywatności oraz aby systemy 
te posiadały odpowiednie gwarancje.

1. Komisja dopilnowuje, aby podczas 
projektowania, wdrażania i stosowania 
systemów zapewniona była zawsze
ochrona danych osobowych i prywatności 
oraz aby systemy te posiadały
wystarczające gwarancje.
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Poprawka 187
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zapewnia wykonanie niniejszego 
rozporządzenia. Każdego roku, 
przedstawiając wstępny projekt budżetu, 
Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
z wykonania programów.

Komisja zapewnia wykonanie niniejszego 
rozporządzenia. Każdego roku, 
przedstawiając wstępny projekt budżetu, 
Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
z wykonania programów. Sprawozdanie to 
zawiera szczegółowy budżet w rozbiciu na 
finansowanie dawnych i przyszłych 
działań na rzecz realizacji programu.

Or. en

Poprawka 188
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zapewnia wykonanie niniejszego 
rozporządzenia. Każdego roku, 
przedstawiając wstępny projekt budżetu, 
Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
z wykonania programów.

Komisja zapewnia wykonanie niniejszego 
rozporządzenia. Każdego roku, 
przedstawiając wstępny projekt budżetu, 
Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
z wykonania programów. Sprawozdanie to 
zawiera m.in.:
a) ocenę realizacji programów i postępów 
na drodze do osiągnięcia celów 
określonych w art. 1 ust. 4 i 5;
b) aktualizację oceny i kontroli ryzyka, 
a także ocenę ewentualnego wpływu tego 
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ryzyka na koszty i terminy realizacji;
c) podsumowanie wszelkich informacji 
przekazanych władzy budżetowej na mocy 
art. 7 ust. 3, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2 i art. 
16 ust. 4;
d) ocenę funkcjonowania wieloletniego 
porozumienia w sprawie delegowania, 
zawartego zgodnie z art. 16 ust. 1.

Or. en

Poprawka 189
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja z wystarczającym wyprzedzeniem 
informuje Parlament Europejski i Radę, 
jeżeli uzna, że mogą się pojawić 
nieprzewidziane zagrożenia lub wystąpić 
inne czynniki mogące poważnie zakłócić 
realizację programu, zwłaszcza 
w odniesieniu do kosztów 
i harmonogramu.

Or. en

Poprawka 190
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdania obejmują wszystkie istotne 
informacje dotyczące ryzyka i zarządzania 
kosztami w ramach programów.

Or. en
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Poprawka 191
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach oceny dokonuje się ponadto
analizy możliwości uproszczenia, 
spójności wewnętrznej i zewnętrznej, 
zgodności celów z potrzebami oraz wkładu 
środków w realizację priorytetów Unii 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu. W ocenie 
uwzględnia się wyniki ocen dotyczących 
długoterminowego wpływu stosowania 
poprzednich środków.

W ramach oceny dokonuje się ponadto 
analizy postępu technologicznego w tej 
dziedzinie, możliwości uproszczenia, 
spójności wewnętrznej i zewnętrznej, 
zgodności celów z potrzebami oraz wkładu 
środków w realizację priorytetów Unii 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu. W ocenie 
uwzględnia się wyniki ocen dotyczących 
długoterminowego wpływu stosowania 
poprzednich środków.

Or. ro

Poprawka 192
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 5 
i 14, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia 1 stycznia 2014 r.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 5 
i 14, powierza się Komisji na okres pięciu 
lat od dnia 1 stycznia 2014 r. Komisja 
sporządza sprawozdanie dotyczące 
przekazania uprawnień nie później niż 
dziewięć miesięcy przed końcem 
przedmiotowego okresu 7 lat. Przekazanie 
uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na taki sam okres, chyba że 
Parlament Europejski i Rada sprzeciwią 
się takiemu przedłużeniu najpóźniej na 
trzy miesiące przed upływem każdego 
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z tych okresów, począwszy od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia.

Or. ro

Poprawka 193
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 5 
i 14, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia 1 stycznia 2014 r.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 5, 6, 
13, 14 i 26 powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia 1 stycznia 2014 r.

Or. en

Poprawka 194
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 5 i 14, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa
w art. 5, 6, 13, 14 i 26 zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en
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Poprawka 195
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 5 i 14 wchodzi w życie tylko 
jeśli Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 5, 6, 13, 14 i 26 wchodzi w życie tylko 
jeśli Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 196
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przedstawiciele Agencji Europejskiego 
GNSS i Europejskiej Agencji Kosmicznej
mogą uczestniczyć w pracach komitetu 
jako obserwatorzy na warunkach 
określonych w jego regulaminie 
wewnętrznym.

4. Przedstawiciele Agencji Europejskiego 
GNSS i Europejskiej Agencji Kosmicznej
uczestniczą w pracach komitetu jako 
obserwatorzy na warunkach określonych 
w jego regulaminie wewnętrznym.

Or. en


