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Amendamentul 93
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Infrastructura și serviciile spațiale 
dezvoltate de Uniune ar trebui să fie în 
continuare sisteme civile sub control civil. 
Comisia ar trebui să garanteze 
transparență în ceea ce privește 
finanțarea și orice tip de cooperare dintre 
strategiile militare și civile de utilizare a 
spațiului. 

Or. en

Amendamentul 94
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Având în vedere utilizarea într-o 
măsură tot mai mare a radionavigației prin 
satelit în multiple domenii de activitate, 
întreruperea furnizării serviciilor este de 
natură să antreneze pierderi importante în 
societățile contemporane. În plus, dată 
fiind dimensiunea strategică a acestora, 
sistemele de radionavigație prin satelit sunt 
infrastructuri sensibile, susceptibile a fi, în 
special, supuse unei utilizări abuzive.
Elementele menționate anterior pot afecta 
securitatea Uniunii și a statelor sale 
membre. Prin urmare, este necesar să se 
țină cont de cerințele de securitate la 
proiectarea, punerea în funcțiune și 
operarea infrastructurilor care decurg din 
programele Galileo și EGNOS.

(8) Având în vedere utilizarea într-o
măsură tot mai mare a radionavigației prin 
satelit în multiple domenii de activitate, 
întreruperea furnizării serviciilor este de 
natură să antreneze pierderi importante în 
societățile contemporane. În plus, dată 
fiind dimensiunea strategică a acestora, 
sistemele de radionavigație prin satelit sunt 
infrastructuri sensibile, susceptibile a fi, în 
special, supuse unei utilizări abuzive.
Elementele menționate anterior pot afecta 
securitatea Uniunii și a statelor sale 
membre. Prin urmare, este necesar să se 
țină cont de cele mai stricte cerințe de 
securitate la proiectarea, punerea în 
funcțiune și operarea infrastructurilor care 
decurg din programele Galileo și EGNOS.
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Amendamentul 95
Vladimír Remek

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Programul EGNOS se află în faza de 
operare, după ce serviciul său deschis și 
serviciul său denumit „Safety of Life” au 
fost declarate operaționale în octombrie 
2009 și, respectiv, în martie 2011.

(10) Programul EGNOS se află în faza de 
operare, după ce serviciul său deschis și 
serviciul său denumit „Safety of Life” au 
fost declarate operaționale în octombrie 
2009 și, respectiv, în martie 2011. Ar 
trebui acordată prioritate absolută 
asigurării faptului că sunt incluse 
teritoriile statelor membre. Ar fi potrivit 
ca pasul al doilea să constea în extinderea 
ariei de acoperire.  

Or. en

Amendamentul 96
Fiona Hall

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Etapele de desfășurare și operare a 
programului Galileo și etapa de operare a 
programului EGNOS ar trebui, în 
principiu, să fie finanțate integral de către 
Uniune. Cu toate acestea, în conformitate 
cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 din 25 iunie 2002 privind 
regulamentul financiar aplicabil bugetului 
general al Comunităților Europene, statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea de a 
aduce programelor fonduri suplimentare 
sau o contribuție în natură, pe baza unor 
acorduri corespunzătoare, în vederea 

(13) Etapele de desfășurare și operare a 
programului Galileo și etapa de operare a 
programului EGNOS ar trebui, în 
principiu, să fie finanțate integral de către 
Uniune. Cu toate acestea, în conformitate 
cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 din 25 iunie 2002 privind 
regulamentul financiar aplicabil bugetului 
general al Comunităților Europene, statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea de a 
aduce programelor fonduri suplimentare 
sau o contribuție în natură, pe baza unor 
acorduri corespunzătoare, în vederea 
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finanțării elementelor suplimentare a căror 
realizare o solicită, vizând, de exemplu, 
arhitectura sistemelor sau nevoi specifice
legate de securitate. Țările terțe și 
organizațiile internaționale ar trebui, de 
asemenea, să poată contribui la programe.

finanțării elementelor suplimentare legate 
de obiectivele lor specifice. Țările terțe și 
organizațiile internaționale ar trebui, de 
asemenea, să poată contribui la programe.

Or. en

Amendamentul 97
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Etapele de desfășurare și operare a 
programului Galileo și etapa de operare a 
programului EGNOS ar trebui, în 
principiu, să fie finanțate integral de către 
Uniune. Cu toate acestea, în conformitate 
cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 din 25 iunie 2002 privind 
regulamentul financiar aplicabil bugetului 
general al Comunităților Europene, statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea de a 
aduce programelor fonduri suplimentare 
sau o contribuție în natură, pe baza unor 
acorduri corespunzătoare, în vederea 
finanțării elementelor suplimentare a căror 
realizare o solicită, vizând, de exemplu, 
arhitectura sistemelor sau nevoi specifice
legate de securitate. Țările terțe și 
organizațiile internaționale ar trebui, de 
asemenea, să poată contribui la programe.

(13) Etapele de desfășurare și operare a 
programului Galileo și etapa de operare a 
programului EGNOS ar trebui, în 
principiu, să fie finanțate integral de către 
Uniune. Cu toate acestea, în conformitate 
cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 din 25 iunie 2002 privind 
regulamentul financiar aplicabil bugetului 
general al Comunităților Europene, statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea de a 
aduce programelor fonduri suplimentare 
sau o contribuție în natură, pe baza unor 
acorduri corespunzătoare, în vederea 
finanțării elementelor suplimentare legate
de obiectivele lor specifice. Țările terțe și 
organizațiile internaționale ar trebui, de 
asemenea, să poată contribui la programe.

Or. en

Amendamentul 98
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Considerentul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a garanta continuarea 
programelor, este necesar să se stabilească 
un cadru financiar corespunzător, care să 
permită Uniunii să le finanțeze în 
continuare. De asemenea, trebuie precizată 
suma necesară în cursul perioadei 1 
ianuarie 2014-31 decembrie 2020 pentru 
finanțarea finalizării fazei de desfășurare a 
programului Galileo, precum și a operării 
sistemelor.

(14) Având în vedere termenele 
îndelungate pe care le presupun aceste 
proiecte și nivelurile investițiilor de 
capital deja angajate, sunt necesare 
angajamente financiare suficiente și 
consecvente pentru perioadele de 
planificare financiară, pentru a se 
asigura continuitatea planificării și 
stabilitatea organizațională a 
programelor. Pentru a garanta continuarea 
programelor, este necesar să se stabilească 
un cadru financiar corespunzător, care să 
permită Uniunii să le finanțeze în 
continuare. De asemenea, trebuie precizată 
suma maximă necesară în cursul perioadei 
1 ianuarie 2014-31 decembrie 2020 pentru 
finanțarea finalizării fazei de desfășurare a 
programului Galileo, precum și a operării 
sistemelor.

Or. en

Amendamentul 99
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Este necesar să fie specificate 
activitățile pentru care creditele bugetare 
ale Uniunii alocate programelor pentru 
perioada 2014-2020 sunt acordate în 
temeiul prezentului regulament. Aceste 
credite ar trebui acordate în principal 
pentru activitățile legate de etapa de 
desfășurare a programului Galileo, inclusiv 
pentru acțiunile de administrare și 
monitorizare ale acestei etape, și pentru 
cele legate de operarea sistemului rezultat 
din programul Galileo, inclusiv pentru 

(16) Este necesar să fie specificate 
activitățile pentru care creditele bugetare 
ale Uniunii alocate programelor pentru 
perioada 2014-2020 sunt acordate în 
temeiul prezentului regulament. Aceste 
credite ar trebui acordate în principal 
pentru activitățile legate de etapa de 
desfășurare a programului Galileo, inclusiv 
pentru acțiunile de administrare și 
monitorizare ale acestei etape, și pentru 
cele legate de operarea sistemului rezultat 
din programul Galileo, inclusiv pentru 
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acțiunile prealabile sau pregătitoare ale 
acestei etape, și de operarea sistemului 
EGNOS. Creditele ar trebui, de asemenea, 
acordate pentru finanțarea altor anumite 
activități necesare pentru administrarea și 
atingerea obiectivelor programului.

acțiunile prealabile sau pregătitoare ale 
acestei etape, și de operarea sistemului 
EGNOS. Creditele ar trebui, de asemenea, 
acordate pentru finanțarea altor anumite 
activități necesare pentru administrarea și 
atingerea obiectivelor programului.
Comisia ar trebui să raporteze 
Parlamentului European și Consiliului, 
într-un mod transparent, date cu privire la 
creditele anuale acordate pentru fiecare 
activitate.  

Or. en

Amendamentul 100
Vladimír Remek

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) De asemenea, trebuie remarcat faptul 
că resursele bugetare prevăzute în 
prezentul regulament nu acoperă lucrările 
finanțate din fondurile alocate programului 
Orizont 2020, programul-cadru pentru 
cercetare și inovare, cum ar fi cele legate 
de dezvoltarea de aplicații derivate din 
sisteme. Aceste lucrări vor permite 
optimizarea utilizării serviciilor oferite în 
cadrul programelor, asigurarea unei bune 
rentabilități a investițiilor realizate de 
Uniune în ceea ce privește beneficiile 
sociale și economice și creșterea expertizei 
întreprinderilor europene în ceea ce 
privește tehnologia radionavigației prin 
satelit.

(18) De asemenea, ar trebui remarcat 
faptul că resursele bugetare prevăzute în 
prezentul regulament nu acoperă lucrările 
finanțate din fondurile alocate programului 
Orizont 2020, un program-cadru pentru 
cercetare și inovare („Orizont 2020”), cum 
ar fi cele legate de dezvoltarea de aplicații 
derivate din sisteme. Aceste lucrări vor 
permite optimizarea utilizării serviciilor 
oferite în cadrul programelor, asigurarea 
unei bune rentabilități a investițiilor 
realizate de Uniune în ceea ce privește 
beneficiile sociale și economice și creșterea 
expertizei întreprinderilor europene în ceea 
ce privește tehnologia radionavigației prin 
satelit. Prin urmare, programele ar trebui 
să beneficieze de fonduri corespunzătoare 
din programul Orizont 2020 pentru 
activitățile GNSS European, care ar 
trebui îndreptate mai ales către 
dezvoltarea de aplicații derivate din 
programe, în vederea maximizării 
beneficiilor socioeconomice ale 
programelor, și către cercetarea privind 



PE492.596v01-00 8/60 AM\906180RO.doc

RO

dezvoltarea de noi tehnologii (de exemplu, 
ceasuri atomice) care să fie folosite 
pentru a veni în completarea GNSS 
European (de exemplu, a doua generație 
a programului Galileo), astfel încât să se 
asigure faptul că programele GNSS
European aduc în permanență valoare 
adăugată în comparație cu programe 
similare de peste tot din lume.

Or. en

Amendamentul 101
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) De asemenea, trebuie remarcat faptul 
că resursele bugetare prevăzute în 
prezentul regulament nu acoperă lucrările 
finanțate din fondurile alocate programului 
Orizont 2020, programul-cadru pentru 
cercetare și inovare, cum ar fi cele legate 
de dezvoltarea de aplicații derivate din 
sisteme. Aceste lucrări vor permite 
optimizarea utilizării serviciilor oferite în 
cadrul programelor, asigurarea unei bune 
rentabilități a investițiilor realizate de 
Uniune în ceea ce privește beneficiile 
sociale și economice și creșterea expertizei 
întreprinderilor europene în ceea ce 
privește tehnologia radionavigației prin 
satelit.

(18) De asemenea, trebuie remarcat faptul 
că resursele bugetare prevăzute în 
prezentul regulament nu acoperă lucrările 
finanțate din fondurile alocate programului 
Orizont 2020, programul-cadru pentru 
cercetare și inovare, cum ar fi cele legate 
de dezvoltarea de aplicații derivate din 
sisteme. Aceste lucrări vor permite 
optimizarea utilizării serviciilor oferite în 
cadrul programelor, asigurarea dezvoltării 
unor servicii spațiale în aval în interesul 
cetățenilor, a unei bune rentabilități a 
investițiilor realizate de Uniune în ceea ce 
privește beneficiile sociale și economice și 
creșterea expertizei întreprinderilor 
europene în ceea ce privește tehnologia 
radionavigației prin satelit.

Or. en

Amendamentul 102
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Ar trebui, de altfel, ca veniturile 
generate de sisteme să fie colectate de 
Uniune pentru a asigura compensarea 
investițiilor realizate în prealabil de 
aceasta. În plus, un mecanism de 
repartizare a veniturilor ar putea fi
prevăzut în contractele încheiate cu 
întreprinderi din sectorul privat.

(19) Ar trebui, de altfel, ca veniturile 
generate de sisteme să fie colectate de 
Uniune pentru a asigura compensarea 
investițiilor realizate în prealabil de 
aceasta. În acest context, statele membre 
ar trebui să plătească o taxă pentru 
utilizarea serviciului public reglementat 
(PRS) în scopuri de apărare. În plus, un 
mecanism de repartizare a veniturilor ar 
trebui să fie prevăzut în contractele 
încheiate cu întreprinderi din sectorul 
privat, în cazul în care întreprinderile 
respective au contribuit financiar la 
investiții și ar trebui să se bazeze pe 
principiul potrivit căruia pierderile și 
profiturile ar trebui să fie proporționale 
cu investițiile efectuate de participanții 
publici și privați.

Or. en

Justificare

Conform unui studiu realizat de Comisia Europeană, apărarea și securitatea internă vor 
reprezenta sectoarele care vor utiliza, de departe, cel mai mare volum de receptoare PRS și 
toate statele membre, mai puțin Regatul Unit și Germania, preconizează utilizarea 
aplicațiilor PRS în cadrul sectorului apărării naționale. Deoarece apărarea nu ține de 
competența Uniunii Europene, utilizarea lui Galileo în scopuri de apărare de către statele 
membre ar trebui să se facă contra cost, venituri care ar trebui să revină Uniunii în vederea 
compensării investițiilor realizate.

Amendamentul 103
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a evita depășirile de costuri și (20) Pentru a evita depășirile de costuri și 
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întârzierile care au afectat derularea 
programelor în ultimii ani, trebuie 
intensificate eforturile care să permită 
controlul riscurilor susceptibile să 
antreneze costuri suplimentare, astfel cum 
solicită Consiliul și Parlamentul în 
concluziile și în rezoluțiile acestora din 31 
martie 2011 și, respectiv, din 8 iunie 2011, 
și astfel cum reiese din Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European și 
Consiliu, către Comitetul Economic și 
Social și către Comitetul Regiunilor din 29 
iunie 2011 intitulată „Un buget pentru 
Europa 2020”.

întârzierile care au afectat derularea 
programelor în ultimii ani, se vor 
intensifica eforturile care să permită 
controlul riscurilor susceptibile să 
antreneze costuri suplimentare, astfel cum 
solicită Consiliul și Parlamentul în 
concluziile și în rezoluțiile acestora din 31 
martie 2011 și, respectiv, din 8 iunie 2011, 
și astfel cum reiese din Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European și 
Consiliu, către Comitetul Economic și 
Social și către Comitetul Regiunilor din 29 
iunie 2011 intitulată „Un buget pentru 
Europa 2020”. Riscurile legate de punerea 
în folosință și de exploatare au fost 
evaluate la aproximativ 1 005 milioane de 
euro (la prețurile curente), sumă care a 
fost inclusă în pachetul financiar al 
programelor. În cazul în care, pentru 
aceste programe, vor fi necesare resurse 
financiare suplimentare, acestea nu ar 
trebui alocate în detrimentul unor 
proiecte mai mici, dar reușite, care sunt 
finanțate de la bugetul general al Uniunii 
Europene. Orice resurse financiare 
suplimentare derivate din aceste riscuri ar 
trebui acoperite de marja dintre propriile 
resurse și plafoanele cadrului financiar 
multianuale.

Or. en

Amendamentul 104
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Agenția GNSS European a fost 
instituită prin Regulamentul (UE) 
nr. 912/2010 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 22 septembrie 2010 de 
instituire a Agenției GNSS European, de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

(23) Agenția GNSS European a fost 
instituită prin Regulamentul (UE) 
nr. 912/2010 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 22 septembrie 2010 de 
instituire a Agenției GNSS European, de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 



AM\906180RO.doc 11/60 PE492.596v01-00

RO

1321/2004 al Consiliului privind crearea 
unor structuri de gestionare a programelor 
europene de radionavigație prin satelit și de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 
683/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului în scopul atingerii obiectivelor 
programelor Galileo și EGNOS și 
executării anumitor sarcini legate de 
desfășurarea programelor. Aceasta este o 
agenție a Uniunii care, în calitate de 
organism în sensul articolului 185 din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002, se supune obligațiilor 
aplicabile agențiilor Uniunii. Este necesar 
să i se atribuie anumite sarcini legate de 
securitatea programelor, de eventuala 
desemnare a acesteia ca autoritate PRS 
responsabilă, precum și de contribuția sa 
la comercializarea sistemelor. Este de 
asemenea necesar ca agenția să se achite de 
sarcinile pe care Comisia i le poate atribui 
prin intermediul unuia sau mai multor 
acorduri de delegare cuprinzând diferite 
alte sarcini specifice legate de programe, 
inclusiv sarcinile legate de fazele de 
operare a sistemelor și promovarea 
aplicațiilor și serviciilor pe piața 
radionavigației prin satelit. Pentru a 
permite Comisiei, ca reprezentant al 
Uniunii, să își exercite pe deplin puterea de 
control, aceste acorduri de delegare ar 
trebui să includă, în special, condițiile 
generale de gestionare a fondurilor 
încredințate Agenției GNSS European.

1321/2004 al Consiliului privind crearea 
unor structuri de gestionare a programelor 
europene de radionavigație prin satelit și de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 
683/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului în scopul atingerii obiectivelor 
programelor Galileo și EGNOS și 
executării anumitor sarcini legate de 
desfășurarea programelor. Aceasta este o 
agenție a Uniunii care, în calitate de 
organism în sensul articolului 185 din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002, se supune obligațiilor 
aplicabile agențiilor Uniunii. Este necesar 
să i se atribuie anumite sarcini legate de 
securitatea programelor, de eventuala 
desemnare a acesteia ca autoritate PRS 
responsabilă, precum și de promovarea și 
comercializarea serviciilor furnizate. De 
asemenea, ar trebui să stabilească 
legături strânse cu utilizatorii și 
potențialii utilizatori ai serviciilor 
furnizate în cadrul programelor și să 
strângă informații cu privire la cerințele 
și evoluțiile de pe piața navigației prin 
satelit. În plus, ar trebui să sublinieze 
domenii în care ar putea fi adaptate sau 
introduse regulamente pentru a profita de 
avantajele GNSS și ar trebui să realizeze 
sarcini destinate maximizării beneficiilor 
socioeconomice ale programelor, inclusiv 
prin stabilirea unei foi de parcurs privind 
adoptarea realizate în funcție de domeniu 
de aplicare. Este, de asemenea, necesar ca 
agenția să se achite de sarcinile pe care 
Comisia i le poate atribui prin intermediul 
unuia sau mai multor acorduri de delegare 
cuprinzând diferite alte sarcini specifice 
legate de programe, inclusiv sarcinile 
legate de fazele de operare a sistemelor și 
promovarea aplicațiilor și serviciilor pe 
piața radionavigației prin satelit. Pentru a 
permite Comisiei, ca reprezentant al 
Uniunii, să își exercite pe deplin puterea de 
control, aceste acorduri de delegare ar 
trebui să includă, în special, condițiile 
generale de gestionare a fondurilor 
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încredințate Agenției GNSS European.

Or. en

Amendamentul 105
Vladimír Remek

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Agenția GNSS European a fost 
instituită prin Regulamentul (UE) 
nr. 912/2010 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 22 septembrie 2010 de 
instituire a Agenției GNSS European, de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1321/2004 al Consiliului privind crearea 
unor structuri de gestionare a programelor 
europene de radionavigație prin satelit și de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 
683/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului în scopul atingerii obiectivelor 
programelor Galileo și EGNOS și 
executării anumitor sarcini legate de 
desfășurarea programelor. Aceasta este o 
agenție a Uniunii care, în calitate de 
organism în sensul articolului 185 din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002, se supune obligațiilor 
aplicabile agențiilor Uniunii. Este necesar 
să i se atribuie anumite sarcini legate de 
securitatea programelor, de eventuala 
desemnare a acesteia ca autoritate PRS 
responsabilă, precum și de contribuția sa la 
comercializarea sistemelor. Este de 
asemenea necesar ca agenția să se achite de 
sarcinile pe care Comisia i le poate atribui 
prin intermediul unuia sau mai multor 
acorduri de delegare cuprinzând diferite 
alte sarcini specifice legate de programe, 
inclusiv sarcinile legate de fazele de 
operare a sistemelor și promovarea 
aplicațiilor și serviciilor pe piața 
radionavigației prin satelit. Pentru a 

(23) Agenția GNSS European a fost 
instituită prin Regulamentul (UE) 
nr. 912/2010 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 22 septembrie 2010 de 
instituire a Agenției GNSS European, de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1321/2004 al Consiliului privind crearea 
unor structuri de gestionare a programelor 
europene de radionavigație prin satelit și de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 
683/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului în scopul atingerii obiectivelor 
programelor Galileo și EGNOS și 
executării anumitor sarcini legate de 
desfășurarea programelor. Aceasta este o 
agenție a Uniunii care, în calitate de 
organism în sensul articolului 185 din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002, se supune obligațiilor 
aplicabile agențiilor Uniunii. Este necesar 
să i se atribuie anumite sarcini legate de 
securitatea programelor, de eventuala 
desemnare a acesteia ca autoritate PRS 
responsabilă, precum și de contribuția sa la 
comercializarea sistemelor. Este de 
asemenea necesar ca agenția să se achite de 
sarcinile pe care Comisia i le poate atribui 
prin intermediul unuia sau mai multor 
acorduri de delegare cuprinzând diferite 
alte sarcini specifice legate de programe, 
inclusiv sarcinile legate de fazele de 
operare a sistemelor și promovarea 
aplicațiilor și serviciilor pe piața 
radionavigației prin satelit. Pentru a 
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permite Comisiei, ca reprezentant al 
Uniunii, să își exercite pe deplin puterea de 
control, aceste acorduri de delegare ar 
trebui să includă, în special, condițiile 
generale de gestionare a fondurilor 
încredințate Agenției GNSS European.

permite Comisiei, ca reprezentant al 
Uniunii, să își exercite pe deplin puterea de 
control, aceste acorduri de delegare ar 
trebui să includă, în special, condițiile 
generale de gestionare a fondurilor 
încredințate Agenției GNSS European. Ar 
trebui stabilită o perioadă de tranziție 
adecvată pentru a asigura punerea cu 
succes în aplicare a noului cadru de 
guvernanță. În plus, în perioada tranziției 
și ulterior, ar trebui să se pună la 
dispoziția Agenției GNSS European 
suficiente resurse umane. 

Or. en

Amendamentul 106
Vladimír Remek

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Uniunea ar trebui să încheie cu 
Agenția Spațială Europeană un acord de 
delegare multianual care să vizeze 
aspectele tehnice și aspectele aferente 
programării. Pentru a permite Comisiei, ca 
reprezentant al Uniunii, să își exercite pe 
deplin puterea de control, acordul de 
delegare ar trebui să includă, în special, 
condițiile generale de gestionare a 
fondurilor încredințate Agenției Spațiale 
Europene. În ceea ce privește activitățile 
finanțate integral de Uniune, aceste condiții 
ar trebui să asigure un grad de control 
comparabil celui care s-ar impune în cazul 
în care Agenția Spațială Europeană ar fi o 
agenție a Uniunii.

(24) Uniunea ar trebui să încheie cu 
Agenția Spațială Europeană un acord de 
delegare multianual care să vizeze 
aspectele tehnice și aspectele aferente 
programării. Pentru a permite Comisiei, ca 
reprezentant al Uniunii, să își exercite pe 
deplin puterea de control, acordul de 
delegare ar trebui să includă, în special, 
condițiile generale de gestionare a 
fondurilor încredințate Agenției Spațiale 
Europene. În ceea ce privește activitățile 
finanțate integral de Uniune, aceste condiții 
ar trebui să asigure un grad de control 
comparabil celui care s-ar impune în cazul 
în care Agenția Spațială Europeană ar fi o 
agenție a Uniunii. Ar trebui stabilită o 
perioadă de tranziție adecvată pentru a 
asigura punerea cu succes în aplicare a 
noului cadru de guvernanță.

Or. en



PE492.596v01-00 14/60 AM\906180RO.doc

RO

Amendamentul 107
Vladimír Remek

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Întrucât programele vor fi finanțate, în 
principiu, de Uniune, contractele de 
achiziții publice încheiate în cadrul 
programelor ar trebui să respecte normele 
Uniunii Europene privind achizițiile 
publice și să vizeze, înainte de toate, 
optimizarea resurselor, controlul costurilor 
și diminuarea riscurilor, precum și 
creșterea eficienței și reducerea 
dependenței de furnizori unici. Este 
necesar să fie asigurată o concurență
deschisă și echitabilă pe întreg parcursul 
lanțului de aprovizionare, care să ofere
posibilități echilibrate de participare
diferitelor ramuri de activitate la toate 
nivelurile, inclusiv, în special, noilor veniți 
și întreprinderilor mici și mijlocii
(denumite în continuare „IMM-uri”). Ar 
trebui evitate posibilele abuzuri din cauza 
rolului dominant sau a dependenței de 
furnizori unici pe termen lung. Pentru a 
diminua riscurile aferente programului, 
pentru a se evita dependența de surse unice 
de aprovizionare și pentru a asigura un 
control de ansamblu mai bun asupra 
programelor, costurilor și calendarului 
aferente acestora, ar trebui să se recurgă, 
ori de câte ori este necesar, la surse 
multiple de aprovizionare. Industriile 
Uniunii ar trebui să se poată baza pe 
furnizori situați în afara Uniunii pentru 
anumite componente și servicii, în cazul în 
care sunt demonstrate avantaje substanțiale 
în materie de calitate și costuri, ținând 
seama, în același timp, de natura strategică 
a programelor și de cerințele Uniunii în 
materie de securitate și control al 
exporturilor. Ar trebui să se poată beneficia 

(28) Întrucât programele vor fi finanțate, în 
principiu, de Uniune, contractele de 
achiziții publice încheiate în cadrul 
programelor ar trebui să respecte normele 
Uniunii Europene privind achizițiile 
publice și să vizeze, înainte de toate, 
optimizarea resurselor, controlul costurilor 
și diminuarea riscurilor, precum și 
creșterea eficienței și reducerea 
dependenței de furnizori unici. Ar trebui să 
fie asigurat un acces deschis și o 
concurență echitabilă pe întreg parcursul 
lanțului de aprovizionare, precum și
posibilități echilibrate de participare pentru 
acest sector la toate nivelurile, inclusiv, în 
special, noilor veniți și întreprinderilor 
mici și mijlocii (denumite în continuare
„IMM-uri”). Ar trebui evitate posibilele 
abuzuri din cauza rolului dominant sau a 
dependenței de furnizori unici pe termen 
lung. Pentru a diminua riscurile aferente 
programului, pentru a se evita dependența 
de surse unice de aprovizionare și pentru a 
asigura un control de ansamblu mai bun 
asupra programelor, costurilor și 
calendarului aferente acestora, ar trebui să 
se recurgă, ori de câte ori este necesar, la 
surse multiple de aprovizionare. Industriile 
Uniunii ar trebui să se poată baza pe 
furnizori situați în afara Uniunii pentru 
anumite componente și servicii, în cazul în 
care sunt demonstrate avantaje substanțiale 
în materie de calitate și costuri, ținând 
seama, în același timp, de natura strategică 
a programelor și de cerințele Uniunii în 
materie de securitate și control al 
exporturilor. Ar trebui să se poată beneficia 
de investițiile și de experiența și 
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de investițiile și de experiența și 
competențele în domeniul industrial, 
inclusiv de cele dobândite în etapele de 
definire, dezvoltare și validare a 
programelor, garantând, în același timp, 
faptul că nu se aduce atingere normelor 
privind procedura competitivă de licitație.

competențele în domeniul industrial, 
inclusiv de cele dobândite în etapele de 
definire, dezvoltare și validare a 
programelor, garantând, în același timp, 
faptul că nu se aduce atingere normelor 
privind procedura competitivă de licitație.
Ar trebui incluse criterii de evaluare 
precise în absolut fiecare procedură de 
achiziții publice.

Or. en

Amendamentul 108
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Întrucât programele vor fi finanțate, în 
principiu, de Uniune, contractele de
achiziții publice încheiate în cadrul 
programelor ar trebui să respecte normele 
Uniunii Europene privind achizițiile 
publice și să vizeze, înainte de toate, 
optimizarea resurselor, controlul costurilor 
și diminuarea riscurilor, precum și 
creșterea eficienței și reducerea 
dependenței de furnizori unici. Este 
necesar să fie asigurată o concurență
deschisă și echitabilă pe întreg parcursul 
lanțului de aprovizionare, care să ofere
posibilități echilibrate de participare
diferitelor ramuri de activitate la toate 
nivelurile, inclusiv, în special, noilor veniți 
și întreprinderilor mici și mijlocii
(denumite în continuare „IMM-uri”). Ar 
trebui evitate posibilele abuzuri din cauza 
rolului dominant sau a dependenței de 
furnizori unici pe termen lung. Pentru a 
diminua riscurile aferente programului, 
pentru a se evita dependența de surse unice 
de aprovizionare și pentru a asigura un 
control de ansamblu mai bun asupra 

(28) Întrucât programele vor fi finanțate, în 
principiu, de Uniune, contractele de 
achiziții publice încheiate în cadrul 
programelor ar trebui să respecte normele 
Uniunii Europene privind achizițiile 
publice și să vizeze, înainte de toate, 
optimizarea resurselor, controlul costurilor 
și diminuarea riscurilor, precum și 
creșterea eficienței și reducerea 
dependenței de furnizori unici. Ar trebui să 
fie asigurat un acces deschis și o 
concurență echitabilă pe întreg parcursul 
lanțului de aprovizionare, precum și
posibilități echilibrate de participare pentru 
acest sector la toate nivelurile, inclusiv, în 
special, noilor veniți și întreprinderilor 
mici și mijlocii (denumite în continuare
„IMM-uri”). Ar trebui evitate posibilele 
abuzuri din cauza rolului dominant sau a 
dependenței de furnizori unici pe termen 
lung. Pentru a diminua riscurile aferente 
programului, pentru a se evita dependența 
de surse unice de aprovizionare și pentru a 
asigura un control de ansamblu mai bun 
asupra programelor, costurilor și 
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programelor, costurilor și calendarului 
aferente acestora, ar trebui să se recurgă, 
ori de câte ori este necesar, la surse 
multiple de aprovizionare. Industriile 
Uniunii ar trebui să se poată baza pe 
furnizori situați în afara Uniunii pentru 
anumite componente și servicii, în cazul în 
care sunt demonstrate avantaje substanțiale 
în materie de calitate și costuri, ținând 
seama, în același timp, de natura strategică 
a programelor și de cerințele Uniunii în 
materie de securitate și control al 
exporturilor. Ar trebui să se poată beneficia 
de investițiile și de experiența și 
competențele în domeniul industrial, 
inclusiv de cele dobândite în etapele de 
definire, dezvoltare și validare a 
programelor, garantând, în același timp, 
faptul că nu se aduce atingere normelor 
privind procedura competitivă de licitație.

calendarului aferente acestora, ar trebui să 
se recurgă, ori de câte ori este posibil, la 
surse multiple de aprovizionare. Industriile 
Uniunii ar trebui să se poată baza pe 
furnizori situați în afara Uniunii pentru 
anumite componente și servicii, în cazul în 
care sunt demonstrate avantaje substanțiale 
în materie de calitate și costuri, ținând 
seama, în același timp, de natura strategică 
a programelor și de cerințele Uniunii în 
materie de securitate și control al 
exporturilor. Ar trebui să se poată beneficia 
de investițiile și de experiența și 
competențele în domeniul industrial, 
inclusiv de cele dobândite în etapele de 
definire, dezvoltare și validare a 
programelor, garantând, în același timp, 
faptul că nu se aduce atingere normelor 
privind procedura competitivă de licitație.

Or. en

Amendamentul 109
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 31a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Deoarece serviciile oferite în cadrul 
serviciului public reglementat pot avea un 
rol important în diverse sisteme de arme, 
în special în ceea ce privește navigarea și 
ghidarea, este important ca Comisia, 
Consiliul, Serviciul european de acțiune 
externă și statele membre să respecte 
Tratatul privind spațiul cosmic din 1967.    
Ar trebui să se depună și mai multe 
eforturi fie în vederea revizuirii cadrului 
juridic internațional, fie în vederea 
încheierii unui nou tratat, care să țină 
seama de progresele tehnologice realizate 
din anii '60, pentru a împiedica o cursă a 
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înarmării în spațiul cosmic.

Or. en

Amendamentul 110
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Este necesar să fie asigurată protecția 
datelor cu caracter personal și a vieții 
private în cadrul acestor programe.

(33) Uniunea are la bază respectarea 
drepturilor fundamentale și în special a 
articolului 7 și a articolului 8 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în care sunt recunoscute în 
mod clar dreptul fundamental la 
respectarea vieții private și la protecția 
datelor cu caracter personal. Este necesar 
să fie asigurată protecția datelor cu caracter 
personal și a vieții private în cadrul acestor 
programe, în special în ceea ce privește 
dezvoltarea și utilizarea tehnologiei de 
urmărire.  

Or. en

Amendamentul 111
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Pentru a defini măsurile necesare 
pentru a garanta compatibilitatea și 
interoperabilitatea sistemelor cu alte 
sisteme de radionavigație prin satelit, 
precum și cu alte mijloace de 
radionavigație convenționale și pentru a 
asigura securitatea sistemelor și a 

(37) Pentru a defini măsurile necesare 
pentru a garanta compatibilitatea și 
interoperabilitatea sistemelor cu alte 
sisteme de radionavigație prin satelit, 
precum și cu alte mijloace de 
radionavigație convenționale, pentru a 
asigura securitatea sistemelor și a 
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funcționării acestora, este necesar să-i fie 
delegată Comisiei puterea de a adopta, în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
acte în ceea ce privește aceste două 
domenii de competență. Este deosebit de 
important ca, în timpul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia trebuie
să asigure transmiterea simultană, la timp 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

funcționării acestora, pentru a stabili un 
cadru de gestionare a drepturilor de 
proprietate intelectuală și pentru a stabili 
etapele-cheie de evaluare a implementării 
programelor, pentru a reduce riscurile 
legate de programe și pentru a adopta 
programul de lucru multianual, ar trebui 
să se delege Comisiei puterea de a adopta, 
în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, acte în ceea ce privește aceste 
două domenii de competență. Este deosebit 
de important ca, în timpul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți. Comisia, atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, ar trebui să 
asigure o transmitere simultană, în timp
util și adecvată a documentelor relevante 
către Parlamentul European și Consiliu.

Or. en

Amendamentul 112
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Considerentul 37a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) Având în vedere faptul că se 
estimează că aproximativ 5% din nave 
sunt dotate cu echipamentul necesar 
pentru utilizarea GNSS, transportatorii ar 
trebui susținuți pentru a face investițiile 
necesare pentru implementarea adecvată 
a sistemului.   

Or. pl

Amendamentul 113
Antonio Cancian
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Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Programele Galileo și EGNOS acoperă 
toate activitățile necesare pentru definirea, 
dezvoltarea, validarea, construirea, 
operarea, reînnoirea și îmbunătățirea celor 
două sisteme europene de radionavigație 
prin satelit, și anume sistemul constituit în 
cadrul programului Galileo și sistemul 
EGNOS, precum și pentru asigurarea 
securității acestora.

(1) Programele Galileo și EGNOS acoperă
dezvoltarea unor aplicații și toate 
activitățile necesare pentru definirea, 
dezvoltarea, validarea, construirea, 
operarea, reînnoirea și îmbunătățirea celor 
două sisteme europene de radionavigație 
prin satelit, și anume sistemul constituit în 
cadrul programului Galileo și sistemul 
EGNOS, precum și pentru asigurarea 
securității acestora.

Or. en

Amendamentul 114
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sistemul EGNOS este o infrastructură 
care monitorizează și corectează semnalele 
emise de sistemele globale de 
radionavigație prin satelit existente. Acesta 
cuprinde stații terestre și mai multe 
transpondere instalate pe sateliți 
geostaționari.

(3) Sistemul EGNOS este o infrastructură 
care monitorizează și corectează semnalele 
emise de sistemele globale de 
radionavigație prin satelit existente, 
precum și pe cele ale serviciului deschis 
oferit de sistemul creat în cadrul 
programului Galileo, atunci când acestea 
vor fi disponibile. Acesta cuprinde stații 
terestre și mai multe transpondere instalate 
pe sateliți geostaționari.

Or. en

Amendamentul 115
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) oferirea unui „serviciu public 
reglementat” (denumit „Public Regulated 
Service” sau PRS) rezervat utilizatorilor 
autorizați de guverne, pentru aplicațiile 
sensibile care necesită un nivel ridicat de 
continuitate a serviciului; acest serviciu 
utilizează semnale robuste și criptate.

(d) oferirea unui „serviciu public 
reglementat” (denumit „Public Regulated 
Service” sau PRS) rezervat utilizatorilor 
autorizați de guverne, pentru aplicațiile 
sensibile care necesită un nivel ridicat de 
continuitate a serviciului; acest serviciu 
utilizează semnale robuste și criptate.
Utilizarea acestui serviciu de către statele 
membre în scopuri de apărare și pentru 
aplicații în acest domeniu face obiectul 
unei contribuții financiare. 

Or. en

Amendamentul 116
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, programul EGNOS are ca 
obiectiv specific extinderea acoperirii 
geografice a acestor servicii la întregul 
teritoriu al Uniunii și, în limita 
constrângerilor tehnice și pe baza unor 
acorduri internaționale, la alte regiuni ale 
lumii, în special la teritoriile țărilor terțe 
care sunt vizate de cerul unic european.

De asemenea, programul EGNOS are ca 
obiectiv specific extinderea acoperirii 
geografice a acestor servicii la întregul 
teritoriu al Uniunii cât se poate de repede
și, în limita constrângerilor tehnice și pe 
baza unor acorduri internaționale, la alte 
regiuni ale lumii, în special la teritoriile 
țărilor terțe care sunt vizate de cerul unic 
european.

Or. en

Amendamentul 117
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește normele 
privind implementarea și operarea 
sistemelor în cadrul programelor europene 
de radionavigație prin satelit, în special 
cele referitoare la guvernanța și contribuția 
financiară a Uniunii

Prezentul regulament stabilește normele 
privind implementarea și operarea 
sistemelor în cadrul programelor europene 
de radionavigație prin satelit, pe întregul 
teritoriu al UE, în special cele referitoare 
la guvernanța și contribuția financiară a 
Uniunii.

Or. ro

Amendamentul 118
Antonio Cancian

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o etapă de operare care cuprinde 
gestionarea infrastructurii, întreținerea, 
îmbunătățirea constantă, reînnoirea și 
protejarea sistemului, operațiunile de 
acreditare și de standardizare legate de 
program, furnizarea și comercializarea 
serviciilor și toate celelalte activități 
necesare dezvoltării sistemului și bunei 
derulări a programului. Obiectivul este ca 
această etapă să înceapă progresiv între 
2014 și 2015, odată cu furnizarea primelor 
servicii.

(d) o etapă de operare care cuprinde 
gestionarea infrastructurii, întreținerea, 
îmbunătățirea constantă, reînnoirea și 
protejarea sistemului, operațiunile de 
acreditare și de standardizare legate de 
program, furnizarea și comercializarea 
serviciilor, dezvoltarea de aplicații și toate 
celelalte activități necesare dezvoltării 
sistemului și bunei derulări a programului; 
Obiectivul este ca această etapă să înceapă 
progresiv între 2014 și 2015, odată cu 
furnizarea primelor servicii.

Or. en

Amendamentul 119
Vladimír Remek

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În perioada 2014-2020 și ulterior, se 
folosesc, printre altele, următorii 
indicatori și următoarele obiective pentru 
a evalua măsura în care s-au atins 
obiectivele specifice ale programului 
Galileo:
(a) numărul total de sateliți operaționali: 
18 sateliți până în 2015, 30 până în 2019;
(b) sateliți de rezervă la sol pentru 
întreținere: 2 până în 2019;
(c) versiunea activă a infrastructurii 
terestre: versiunea 2 până în 2015;
(d) numărul de servicii implementate: 3 
servicii inițiale până în 2015, 5 servicii 
până în 2020.

Or. en

Justificare

Unele elemente ale dezvoltării viitoare a GNSS care vor fi implementate în decursul perioadei 
2020-2027 vor trebui pregătite în decursul perioadei 2014-2020. Este important să se 
reamintească faptul că pregătirea unei tranziții line în 2020 este și unul dintre obiectivele 
Regulamentului GNSS pentru anii 2012-2020.

Amendamentul 120
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operarea sistemului EGNOS cuprinde, în 
principal, gestionarea infrastructurii, 
întreținerea, îmbunătățirea constantă, 
reînnoirea și protejarea sistemului, 
operațiunile de acreditare, de certificare și 
de standardizare legate de program, 
totalitatea elementelor care asigură 
fiabilitatea sistemului și a funcționării 
acestuia, precum și furnizarea și 

Operarea sistemului EGNOS cuprinde, în 
principal, gestionarea infrastructurii, 
întreținerea, îmbunătățirea constantă, 
reînnoirea și protejarea sistemului, 
operațiunile de acreditare, de certificare și 
de standardizare legate de program, 
totalitatea elementelor care asigură 
fiabilitatea sistemului și a funcționării 
acestuia, precum și furnizarea și 
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comercializarea de servicii. comercializarea de servicii și, dacă există 
resurse bugetare, aplicații și servicii 
dezvoltate pe baza acestor servicii, 
activități de dezvoltare și de operare 
pentru evoluția și generațiile viitoare ale 
sistemului, inclusiv achiziții, precum și 
extinderea acoperirii geografice a 
serviciilor în conformitate cu articolul 1 
alineatul (5).

Or. en

Amendamentul 121
Vladimír Remek

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se folosesc, printre altele, următorii 
indicatori și următoarele obiective pentru 
a evalua măsura în care s-au atins 
obiectivele specifice ale programului 
EGNOS:
(a) numărul de modificări ale serviciilor 
prezentate autorităților de certificare: 3 în 
perioada 2014-2020;
(b) numărul de aeroporturi care folosesc 
serviciul „Safety of Life”.

Or. en

Justificare

La 2 martie 2011, Comisia Europeană a lansat serviciul EGNOS numit „Safety of Life”( SoL) 
pentru aviație. Sistemul permite apropierea de mare precizie, lucru care îmbunătățește 
siguranța navigației aeriene. Acesta ajută, de asemenea, la reducerea întârzierilor și a 
cazurilor de deviere și de anulare a zborurilor. Serviciul SoL al EGNOS permite, de 
asemenea, ca aeroporturile să-și crească capacitatea și să diminueze costurile operaționale. 
În fine, sistemul contribuie la reducerea emisiilor de CO2 din acest sector. Criteriile 
menționate ar fi folositoare pentru a evalua măsura în care s-au atins obiectivele EGNOS.
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Amendamentul 122
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sistemele, rețelele și serviciile care 
decurg din programele Galileo și EGNOS 
sunt comparabile și interoperabile, în 
măsura în care este posibil, cu alte sisteme 
de radionavigație prin satelit, precum și cu 
mijloace convenționale de radionavigație.

(2) Sistemele, rețelele și serviciile care 
decurg din programele Galileo și EGNOS 
sunt comparabile și interoperabile cu alte 
sisteme de radionavigație prin satelit, 
precum și cu mijloace convenționale de 
radionavigație.

Or. en

Amendamentul 123
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 1 ianuarie 2015, Comisia depune 
eforturi în vederea soluționării oricăror 
probleme de compatibilitate sau de 
intervenție care mai există cu țările terțe. 

Or. en

Amendamentul 124
Christine De Veyrac

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) activitățile legate de operarea 
sistemului construit în cadrul programului 
Galileo, inclusiv acțiunile prealabile sau 

(b) activitățile legate de serviciile de la sol 
și de furnizarea de servicii ale
programului Galileo, incluzând, fără a se 
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pregătitoare pentru această etapă; limita la acestea, dezvoltarea capacității 
de gestionare, redefinirea serviciului 
„Safety of Life” și a serviciilor 
comerciale, punerea în folosință și 
exploatarea serviciilor de domiciliere de 
site-uri, exploatarea stațiilor, punerea în 
folosință și exploatarea centrelor de 
furnizare de servicii (printre care centrul 
de performanță, de geodezie și de 
măsurare a timpului), centrul de 
întreținere, întreținerea site-ului, 
angajarea de personal specializat pentru 
centre, întreținerea segmentului din 
spațiu, exploatarea rețelei de 
telecomunicații și servicii de suport pentru 
sistem; activități legate de maximizarea 
beneficiilor socioeconomice ale 
programului;

Or. fr

Justificare

Amendamentul raportorului merită să fie susținut, dar ar fi de preferat să nu se stabilească o
anumită limită, în cazul unui act legislativ, cu privire la numărul sateliților care trebuie 
folosiți.

Amendamentul 125
Vladimír Remek

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) activitățile de facilitare a introducerii 
ambelor sisteme, în special exploatarea și 
sinergiile cu sectoare nespațiale la nivel 
transsectorial. 

Or. en

Amendamentul 126
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) cercetarea și dezvoltarea în domeniul 
aplicațiilor GNSS cu scopul de a stimula 
dezvoltarea de aplicații bazate pe EGNOS 
și pe Galileo;

Or. ro

Amendamentul 127
Vladimír Remek

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) activitățile de informare și de 
comunicare, inclusiv comunicarea 
instituțională cu privire la prioritățile 
politice ale Uniunii, cu condiția să aibă o 
legătură directă cu obiectivele prezentului 
regulament;

(b) activitățile de informare și de 
comunicare, inclusiv comunicarea 
instituțională cu privire la prioritățile 
politice ale Uniunii, cu condiția să aibă o 
legătură directă cu obiectivele prezentului 
regulament și în special activitățile de 
promovare și de sensibilizare a populației 
cu privire la crearea de sinergii cu 
politicile relevante ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 128
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a permite o identificare clară a 
costurilor programelor și a diferitelor etape 
ale programelor, Comisia, în conformitate 

(3) Pentru a permite o identificare clară a 
costurilor programelor și a diferitelor etape 
ale programelor, Comisia, în conformitate 
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cu principiul gestionării transparente, 
informează anual comitetul menționat la 
articolul 35 alineatul (1) cu privire la 
alocarea fondurilor comunitare pentru 
fiecare dintre activitățile menționate la 
alineatele (1) și (2).

cu principiul gestionării transparente, 
informează anual autoritatea bugetară cu 
privire la alocarea fondurilor comunitare 
pentru fiecare dintre activitățile menționate 
la alineatele (1) și (2).

Or. en

Amendamentul 129
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a permite o identificare clară a 
costurilor programelor și a diferitelor etape 
ale programelor, Comisia, în conformitate 
cu principiul gestionării transparente, 
informează anual comitetul menționat la 
articolul 35 alineatul (1) cu privire la 
alocarea fondurilor comunitare pentru 
fiecare dintre activitățile menționate la 
alineatele (1) și (2).

(3) Pentru a permite o identificare clară a 
costurilor programelor și a diferitelor etape 
ale programelor, Comisia, în conformitate 
cu principiul gestionării transparente, 
informează anual comitetul menționat la 
articolul 35 alineatul (1) și Parlamentul 
European cu privire la alocarea fondurilor 
comunitare pentru fiecare dintre activitățile 
menționate la alineatele (1) și (2).

Or. ro

Amendamentul 130
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot prevedea finanțări 
suplimentare pentru programul Galileo.
Veniturile provenind din aceste contribuții 
constituie venituri alocate, astfel cum se 
prevede la articolul 18 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002. În conformitate cu principiul 

(2) Statele membre pot prevedea finanțări 
suplimentare pentru programul Galileo.
Veniturile provenind din aceste contribuții 
constituie venituri alocate, astfel cum se 
prevede la articolul 18 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002. În conformitate cu principiul 
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gestionării transparente, Comisia 
informează comitetul menționat la 
articolul 35 alineatul (1) din prezentul 
regulament cu privire la eventualele 
consecințe pe care le poate avea aplicarea 
prezentului alineat asupra programului 
Galileo.

gestionării transparente, Comisia 
informează autoritatea bugetară cu privire 
la eventualele consecințe pe care le poate 
avea aplicarea prezentului alineat asupra 
programului Galileo.

Or. en

Amendamentul 131
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot prevedea finanțări 
suplimentare pentru programul Galileo.
Veniturile provenind din aceste contribuții 
constituie venituri alocate, astfel cum se 
prevede la articolul 18 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002. În conformitate cu principiul 
gestionării transparente, Comisia 
informează comitetul menționat la articolul 
35 alineatul (1) din prezentul regulament 
cu privire la eventualele consecințe pe care 
le poate avea aplicarea prezentului alineat 
asupra programului Galileo.

(2) Statele membre pot prevedea finanțări 
suplimentare pentru programul Galileo.
Veniturile provenind din aceste contribuții 
constituie venituri alocate, astfel cum se 
prevede la articolul 18 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002. În conformitate cu principiul 
gestionării transparente, Comisia 
informează Parlamentul European, 
Consiliul și comitetul menționat la 
articolul 35 alineatul (1) din prezentul 
regulament cu privire la eventualele 
consecințe pe care le poate avea aplicarea 
prezentului alineat asupra programului 
Galileo.

Or. en

Amendamentul 132
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot prevedea finanțări 
suplimentare pentru programul EGNOS.
Veniturile provenind din aceste contribuții 
constituie venituri alocate, astfel cum se 
prevede la articolul 18 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002. În conformitate cu principiul 
gestionării transparente, Comisia 
informează comitetul menționat la articolul 
35 alineatul (1) din prezentul regulament 
cu privire la eventualele consecințe pe care 
le poate avea aplicarea prezentului alineat 
asupra programului EGNOS.

(2) Statele membre pot prevedea finanțări 
suplimentare pentru programul EGNOS.
Veniturile provenind din aceste contribuții 
constituie venituri alocate, astfel cum se 
prevede la articolul 18 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002. În conformitate cu principiul 
gestionării transparente, Comisia 
informează Parlamentul European, 
Consiliul și comitetul menționat la 
articolul 35 alineatul (1) din prezentul 
regulament cu privire la eventualele 
consecințe pe care le poate avea aplicarea 
prezentului alineat asupra programului 
EGNOS.

Or. en

Amendamentul 133
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondurile alocate pentru fiecare etapă a 
programelor sunt identificate în prealabil, 
inclusiv fondurile care reprezintă rezerva 
pentru cheltuieli neprevăzute. 

Or. en

Amendamentul 134
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia Europeană poate realoca credite 
rezervate acoperirii riscurilor de punere 
în funcțiune și de exploatare (defectări ale 
sateliților, riscuri la lansare, întârzieri, 
evenimente neprevăzute legate de 
exploatare) care nu sunt utilizate în acest 
scop pentru a acoperi dezvoltarea de 
aplicații. 

Or. de

Amendamentul 135
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia Europeană poate transfera 
fonduri dintr-o categorie de cheltuieli, 
astfel cum se prevede la articolul 7 
alineatul (1) literele (a)-(c) către o altă 
categorie, până la un prag de 25% din 
suma menționată la alineatul (1). În cazul 
în care o astfel de realocare de fonduri 
implică o sumă care depășește 25% din 
suma menționată la alineatul (1), Comisia 
adoptă un act de punere în aplicare. 
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 35 
alineatul (2).

Or. de

Justificare

În cazul unor cheltuieli neprevăzute precum defectări ale sateliților sau întârzieri ale 
lansărilor, este nevoie de un grad ridicat de flexibilitate pentru a reacționa în mod adecvat la 
aceste incidente și pentru a avea la dispoziție fonduri suplimentare. 
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Amendamentul 136
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Suma menționată la alineatul (1) este 
defalcată după cum urmează:
(a) pentru activitățile menționate la 
articolul 7 alineatul (1) litera (a) și litera 
(b), X milioane de euro la prețurile 
actuale;
(b) pentru activitățile menționate la 
articolul 7 alineatul (1) litera (c), Y 
milioane de euro la prețurile actuale;
(c) pentru rezerva pentru cheltuieli 
neprevăzute, Z milioane de euro la 
prețurile actuale. 
Comisia poate realoca credite rezervate 
acoperirii riscurilor de punere în 
funcțiune și de exploatare (defectări ale 
sateliților, riscuri la lansare, întârzieri, 
evenimente neprevăzute legate de 
exploatare) care nu sunt utilizate în acest 
scop pentru a acoperi activitățile legate de 
maximizarea avantajelor socioeconomice 
ale programelor.

Or. en

Amendamentul 137
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1a (nou) – teza introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Suma menționată la alineatul (1) este 
defalcată după cum urmează1:
__________________
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1 Defalcarea se bazează pe suma stabilită 
la articolul 10 alineatul (1) din 
propunerea Comisiei (și anume 7897 
milioane de euro). În cazul în care 
această sumă este modificată în cadrul 
negocierilor privind cadrul financiar 
multianual, va fi necesar să se efectueze 
schimbări legate de activitățile 
programelor și în special de distribuirea 
relativă a resurselor bugetare.  

Or. en

Amendamentul 138
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Comisia poate realoca fonduri 
dintr-o categorie de cheltuieli, astfel cum 
se prevede la alineatul (1a) literele (a)-(c) 
unei alte categorii, până la un prag de 
10% din suma menționată la alineatul (1). 
În cazul în care o astfel de realocare 
privește o sumă mai mare de 10% din 
suma menționată la alineatul (1), Comisia 
consultă Comitetul menționat la articolul 
35 alineatul (1) în conformitate cu 
procedura consultativă menționată la 
articolul 35 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 139
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Comisia informează Parlamentul 
European și Consiliul cu privire la orice 
realocare menționată la alineatele (1a) și 
(1b).

Or. en

Amendamentul 140
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia gestionează resursele 
financiare menționate la alineatul (1) al 
prezentului articol într-un mod 
transparent și rentabil. Comisia transmite 
anual Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind strategia 
abordată în materie de gestionare a 
cheltuielilor.

Or. en

Amendamentul 141
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Veniturile generate de utilizarea de 
către statele membre a serviciului public 
reglementat în scopuri de apărare și 
pentru aplicații în acest domeniu sunt 
încasate de Uniune, transferate către 
bugetul Uniunii și alocate programelor. 
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Or. en

Amendamentul 142
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un mecanism de repartizare a 
veniturilor poate fi prevăzut în contractele 
încheiate cu entități din sectorul privat.

(2) Orice mecanism de repartizare a 
veniturilor se adoptă în conformitate cu 
articolul 294 din TFUE. Acest mecanism 
de repartizare a veniturilor poate fi 
prevăzut în contractele încheiate cu entități 
din sectorul privat.

Or. en

Amendamentul 143
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un mecanism de repartizare a 
veniturilor poate fi prevăzut în contractele 
încheiate cu entități din sectorul privat.

(2) Un mecanism de repartizare a 
veniturilor poate fi prevăzut în contractele 
încheiate cu entități din sectorul privat și 
trebuie să fie proporțional cu investițiile 
efectuate de sectorul public și de cel 
privat.

Or. en

Amendamentul 144
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este responsabilă de 
desfășurarea programelor. Ea gestionează 
fondurile care le sunt alocate în temeiul 
prezentului regulament și asigură punerea 
în aplicare a tuturor activităților din cadrul 
programelor.

(1) Comisia este responsabilă de 
desfășurarea programelor. Ea gestionează 
fondurile care le sunt alocate în temeiul 
prezentului regulament și asigură punerea 
în aplicare, la timp, a tuturor activităților 
din cadrul programelor.

Or. en

Amendamentul 145
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) instituie instrumentele adecvate și 
măsurile structurale necesare pentru 
identificarea, gestionarea, atenuarea și 
monitorizarea riscurilor asociate 
programelor, în special în termeni de 
costuri și programare;

(b) instituie instrumentele adecvate și 
măsurile structurale necesare pentru 
identificarea, gestionarea, atenuarea și 
monitorizarea riscurilor asociate 
programelor, în special în termeni de 
costuri și programare, pentru a asigura 
realizarea programelor cu respectarea 
calendarului și a bugetului;

Or. en

Amendamentul 146
Vladimír Remek

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) evaluează, în vederea promovării 
preluării și exploatării sistemelor GNSS 
europene și ca stimulent pentru alte 
entități, posibilitatea de a asigura 
utilizarea serviciilor GNSS europene în 
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cazul ofertării unor servicii relevante și al 
implicării în inițiative și campanii la scară 
largă.   

Or. en

Amendamentul 147
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) stabilesc obiective pentru evoluția 
sistemelor Galileo și EGNOS.

Or. en

Amendamentul 148
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 35
alineatul (3).

Măsurile necesare conform literei (a) se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 35
alineatul (3).

Măsurile necesare conform literelor (b) și 
(c) se adoptă prin acte delegate în 
conformitate cu articolul 34. 

Or. en

Amendamentul 149
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia utilizează sisteme și tehnici 
de gestionare a proiectelor bazate pe cele 
mai bune practici pentru a supraveghea 
implementarea programelor. 

Or. en

Amendamentul 150
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia utilizează sisteme și tehnici 
de gestionare a proiectelor bazate pe cele 
mai bune practici pentru a supraveghea 
implementarea programelor. 

Or. en

Amendamentul 151
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Comisia prezintă anual 
Parlamentului European și comitetului
menționat la articolul 35 alineatul (1) un 
raport realizat de un evaluator 
independent cu privire la calitatea 
sistemelor și a tehnicilor de gestionare a 
programelor utilizate de Comisie.

Or. en
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Amendamentul 152
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sistemele și operarea lor sunt sigure. (1) Comisia asigură că sistemele și 
operarea lor sunt sigure.

Or. ro

Amendamentul 153
Henri Weber

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cel târziu până la 30 iunie 2016, 
acreditarea în materie de securitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 912/2010; în acest scop, inițiază și 
urmărește punerea în aplicare a 
procedurilor de securitate și efectuează 
audituri ale securității sistemului;

(i) cel târziu până la 1 ianuarie 2014, 
acreditarea în materie de securitate în 
conformitate cu capitolul III din
Regulamentul (UE) nr. 912/2010; în acest 
scop, inițiază și urmărește punerea în 
aplicare a procedurilor de securitate și 
efectuează audituri ale securității 
sistemului. În ceea ce privește guvernanța 
programelor GNSS europene, trebuie să 
existe o diferențiere clară între activitățile 
de acreditare a securității sistemului și 
sarcinile Agenției GNSS European. În 
acest scop, până la 1 ianuarie 2014, se iau 
măsuri adecvate pentru a asigura faptul 
că se face o diferențiere funcțională și 
structurală clară între astfel de activități 
și cele ale Agenției GNSS European. De 
asemenea, președintele Comitetului de 
acreditare a securității este singura 
persoană de contact pentru chestiuni 
legate de activitățile de acreditare a  
securității, în special în ceea ce privește 
rapoartele comitetului referitoare la 
acreditarea securității prezentate 
Parlamentului European și Consiliului.   
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Or. fr

Amendamentul 154
Antonio Cancian

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cadrul operării sistemelor, 
contribuie la comercializarea serviciilor, 
inclusiv la efectuarea analizelor de piață
necesare;

(c) realizează comercializarea serviciilor, 
inclusiv analizele de piață necesare;

Or. en

Amendamentul 155
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cadrul operării sistemelor, contribuie 
la comercializarea serviciilor, inclusiv la 
efectuarea analizelor de piață necesare;

(c) în cadrul operării sistemelor, contribuie 
la comercializarea serviciilor, inclusiv la 
efectuarea analizelor de piață necesare, și 
asigură maximizarea beneficiilor 
socioeconomice;

Or. en

Amendamentul 156
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) asigură maximizarea beneficiilor 
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socioeconomice ale programului, inclusiv 
prin:
(i) întocmirea și gestionarea unui plan, pe 
baza priorităților diferitelor piețe de 
aplicare, stabilirea unei foi de parcurs 
pentru adoptare pentru fiecare domeniu 
de aplicare;
(ii) identificarea domeniilor în care 
utilizarea GNSS ar putea prezenta 
beneficii socioeconomice și transmiterea 
către Comisie a unor orientări pentru 
măsurile normative care ar putea fi 
introduse sau adaptate la nivel Uniunii 
pentru a profita de aceste avantaje;
(iii) elaborarea unei foi de parcurs pentru 
standardizare și acreditare în cazul în 
care Uniunea este interesată de o astfel de 
foaie de parcurs și punerea în aplicare a  
acesteia în colaborare cu organizații de 
standardizare și cu organisme notificate;
(iv) gestionarea unor fonduri de 
dezvoltare și cercetare dedicate EGNSS 
destinate dezvoltării și utilizării 
aplicațiilor și serviciilor pentru piața 
navigației prin satelit, cu un accent 
deosebit asupra IMM-urilor, inclusiv cu 
resurse puse la dispoziție în acest scop în 
cadrul programului Orizont 2020;
(v) realizarea de activități care vizează 
adoptarea aplicațiilor EGNSS pe întreg 
teritoriul Uniunii, identificarea și 
conectarea centrelor europene de 
excelență specializate în sectoare specifice
ale aplicațiilor și serviciilor EGNSS, 
gestionarea rețelei de centre și utilizarea 
cunoștințelor de specialitate ale 
autorităților publice, universităților, 
centrelor de cercetare, comunităților de 
utilizatori și industriei, cu un accent 
deosebit asupra IMM-urilor.

Or. en
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Amendamentul 157
Vladimír Remek

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) asigură maximizarea beneficiilor 
socioeconomice ale programului, prin: 
(i) stabilirea și menținerea unui dialog 
continuu cu direcțiile generale ale 
Comisiei și cu agențiile competente ale 
Uniunii în vederea asigurării unor 
sinergii în domeniul exploatării 
programelor EGNOS/Galileo în cadrul 
politicilor aferente ale Uniunii, precum 
politica maritimă, politica în domeniul 
transporturilor, politica energetică, 
politica de protecție civilă etc.; 
(ii) elaborarea și aplicarea unor măsuri 
potrivite pentru stimularea dezvoltării de 
aplicații în toate sectoarele industriale 
(fertilizare transsectorială), care să fie 
utilizate mai ales de sectoare nespațiale și, 
prin urmare, potrivite pentru accelerarea 
dezvoltării pieței din aval la nivel 
european;
(iii) asigurarea unor sinergii cu politicile 
și inițiativele relevante ale Uniunii, 
inclusiv prin încheierea unor acorduri 
prin care organizațiile din domeniu ale 
Uniunii se angajează să ia în calcul 
utilizarea tehnologiilor GNSS;

Or. en

Amendamentul 158
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera d – teza introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) execută, de asemenea, alte sarcini (d) execută, de asemenea, alte sarcini 
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specifice legate de programe, care îi pot fi 
încredințate de Comisie prin intermediul 
unui acord de delegare adoptat pe baza 
unei decizii de delegare, în conformitate cu 
articolul 54 alineatul (2) litera (b) din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002, de exemplu:

specifice legate de programe, care îi pot fi 
încredințate de Comisie prin intermediul 
unui acord de delegare adoptat pe baza 
unei decizii de delegare, în conformitate cu 
articolul 54 alineatul (2) litera (b) din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002, până la [18 luni de la intrarea 
în vigoare a prezentului regulament], de 
exemplu:

Or. en

Amendamentul 159
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Agenția GNSS European prezintă 
anual Comisiei un raport realizat de un 
evaluator independent cu privire la 
calitatea sistemelor și a tehnicilor de 
gestionare a programelor utilizate de 
Agenție.

Or. en

Amendamentul 160
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Agenția GNSS European utilizează 
sisteme și tehnici de gestionare a 
proiectelor bazate pe cele mai bune 
practici pentru a supraveghea realizarea 
sarcinilor sale. 

Or. en
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Amendamentul 161
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Agenția GNSS European prezintă 
anual Parlamentului European și 
comitetului menționat la articolul 35 
alineatul (1) un raport realizat de un 
evaluator independent cu privire la 
calitatea sistemelor și a tehnicilor de 
gestionare a programelor utilizate de 
Agenție.

Or. en

Amendamentul 162
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comitetul menționat la articolul 35 
alineatul (1) este consultat cu privire la 
decizia de delegare prevăzută la alineatul
(1) litera (d) din prezentul articol, în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 35 alineatul (2).
Comitetul este informat cu privire la 
acordurile de delegare care urmează a fi 
încheiate de Uniune, reprezentată de 
Comisie, și Agenția GNSS European.

(3) Comitetul menționat la articolul 35 
alineatul (1) este consultat cu privire la 
decizia de delegare prevăzută la alineatul
(1) litera (d) din prezentul articol, în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 35 alineatul (2).
Parlamentul European și comitetul sunt 
informate cu privire la acordurile de 
delegare care urmează a fi încheiate de 
Uniune, reprezentată de Comisie, și 
Agenția GNSS European.

Or. en
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Amendamentul 163
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia informează Parlamentul 
European și Consiliul cu privire la 
rezultatele intermediare și finale ale 
evaluării ofertelor de achiziții importante 
și a contractelor cu entități din sectorul 
privat care urmează a fi încheiate de către 
Agenția GNSS European.

Or. en

Amendamentul 164
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia încheie un acord de delegare
multianual cu Agenția Spațială Europeană 
pe baza unei decizii de delegare adoptate 
de Comisie în conformitate cu articolul 54 
alineatul (2) din Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 1605/2002. Acest acord 
vizează executarea sarcinilor și a 
bugetului care face obiectul delegării în 
cadrul implementării programelor, în 
special finalizarea infrastructurii realizate 
în cadrul programului Galileo.

(1) Pentru etapa de operare a 
programului Galileo, Comisia încheie un 
acord de delegare cu Agenția Spațială 
Europeană, care detaliază sarcinile 
acesteia din urmă, în special în ceea ce 
privește proiectarea și achizițiile 
sistemului. Acordul cu Agenția Spațială 
Europeană se încheie pe baza unei decizii 
de delegare adoptate de Comisie în 
conformitate cu articolul 54 alineatul (2) 
din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002.

Or. en

Amendamentul 165
Fiona Hall
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia încheie un acord de delegare 
multianual cu Agenția Spațială Europeană 
pe baza unei decizii de delegare adoptate 
de Comisie în conformitate cu articolul 54 
alineatul (2) din Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 1605/2002. Acest acord 
vizează executarea sarcinilor și a bugetului 
care face obiectul delegării în cadrul 
implementării programelor, în special 
finalizarea infrastructurii realizate în cadrul 
programului Galileo.

(1) Comisia încheie un acord de delegare 
multianual cu Agenția Spațială Europeană 
pe baza unei decizii de delegare adoptate 
de Comisie în conformitate cu articolul 54 
alineatul (2) din Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 1605/2002 până la [18 luni 
de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament]. Acest acord vizează 
executarea sarcinilor și a bugetului care 
face obiectul delegării în cadrul 
implementării programelor, în special 
finalizarea infrastructurii realizate în cadrul 
programului Galileo.

Or. en

Amendamentul 166
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile de urmărire și control prevăd în 
special un sistem de anticipare a costurilor, 
o informare periodică din partea Comisiei 
în legătură cu costurile și, în caz de 
diferență între bugetele prevăzute și 
costurile efective, acțiuni corective care să 
garanteze realizarea infrastructurilor în 
limita bugetelor alocate.

Măsurile de urmărire și control prevăd în 
special un sistem de anticipare a costurilor, 
o informare periodică inclusiv a 
Parlamentului European, din partea 
Comisiei în legătură cu costurile și, în caz 
de diferență între bugetele prevăzute și 
costurile efective, acțiuni corective care să 
garanteze realizarea infrastructurilor în 
limita bugetelor alocate.

Or. ro

Amendamentul 167
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru etapa de exploatare a 
programelor, Agenția GNSS European 
încheie cu Agenția Spațială Europeană 
acorduri de lucru care sunt necesare 
pentru îndeplinirea sarcinilor lor 
respective în temeiul prezentului 
regulament în această fază. Aceste 
acorduri abordează, de asemenea, rolul 
Agenției Spațiale Europene pe parcursul 
acestei faze și cooperarea sa cu Agenția 
GNSS European, în special în ceea ce 
privește:
(a) conceperea, proiectarea, 
monitorizarea, validarea și achizițiile în 
cadrul dezvoltării viitoarelor generații de 
sisteme;
(b) asistență tehnică în cadrul operării și 
întreținerii actualei generații de sisteme.
Aceste acorduri de lucru și orice 
modificări aduse acestora sunt 
comunicate de Comisie Parlamentului 
European și Consiliului.

Or. en

Amendamentul 168
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Agenția Spațială Europeană 
cooperează cu Agenția GNSS European 
pe baza unor acorduri de lucru care 
includ delegarea integrală a atribuțiilor 
Agenției GNSS European către Agenția 
Spațială Europeană. Aceste acorduri de 
lucru se referă în special la rolul Agenției 
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Spațiale Europene în ceea ce privește:
(a) conceperea, proiectarea, achizițiile,
monitorizarea și validarea în cadrul 
dezvoltării viitoarelor generații de 
sisteme;
(b) asistență tehnică în cadrul operării și 
al întreținerii actualei generații de 
sisteme.
Aceste acorduri de lucru și orice 
modificări aduse acestora sunt 
comunicate Parlamentului European și 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 169
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comitetul menționat la articolul 35 
alineatul (1) este consultat cu privire la 
decizia de delegare prevăzută la alineatul 
(1) din prezentul articol, în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 35 alineatul (2). Comitetul este 
informat despre acordul de delegare 
multianual care urmează a fi încheiat de 
Comisie și Agenția Spațială Europeană.

(3) Comitetul menționat la articolul 35 
alineatul (1) este consultat cu privire la 
decizia de delegare prevăzută la alineatul 
(1) din prezentul articol, în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 35 alineatul (2). Comitetul și 
Parlamentul European sunt informate
despre acordul de delegare multianual care
urmează a fi încheiat de Comisie și Agenția 
Spațială Europeană.

Or. ro

Amendamentul 170
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comitetul menționat la articolul 35 
alineatul (1) este consultat cu privire la 
decizia de delegare prevăzută la alineatul
(1) din prezentul articol, în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 35 alineatul (2). Comitetul este 
informat despre acordul de delegare
multianual care urmează a fi încheiat de 
Comisie și Agenția Spațială Europeană.

(3) Comitetul menționat la articolul 35 
alineatul (1) este consultat cu privire la 
decizia de delegare prevăzută la alineatul
(1) din prezentul articol, în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 35 alineatul (2). Parlamentul 
European și Comitetul sunt informate
despre acordul de delegare care urmează a 
fi încheiat de Comisie și Agenția Spațială 
Europeană.

Or. en

Amendamentul 171
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comitetul menționat la articolul 35 
alineatul (1) este informat de Comisie
despre rezultatele intermediare și finale ale 
evaluării cererilor de ofertă și a 
contractelor care urmează a fi încheiate de 
Agenția Spațială Europeană cu 
întreprinderile din sectorul privat.

(4) Comisia informează Parlamentul 
European și Consiliul despre rezultatele 
intermediare și finale ale evaluării cererilor 
de ofertă și a contractelor importante care 
urmează a fi încheiate de Agenția Spațială 
Europeană cu întreprinderile din sectorul 
privat.

Or. en

Amendamentul 172
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comitetul menționat la articolul 35 
alineatul (1) este informat de Comisie 

(4) Autoritatea bugetară este informată de 
Comisie despre rezultatele intermediare și 
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despre rezultatele intermediare și finale ale 
evaluării cererilor de ofertă și a 
contractelor care urmează a fi încheiate de 
Agenția Spațială Europeană cu 
întreprinderile din sectorul privat.

finale ale evaluării cererilor de ofertă și a 
contractelor care urmează a fi încheiate de 
Agenția Spațială Europeană cu 
întreprinderile din sectorul privat.

Or. en

Amendamentul 173
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 20 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) evitarea posibilelor abuzuri din cauza 
rolului dominant și a dependenței de 
furnizori unici pe termen lung;

(b) evitarea posibilelor abuzuri din cauza 
rolului dominant și a dependenței de 
furnizori unici;

Or. ro

Amendamentul 174
Christine De Veyrac

Propunere de regulament
Articolul 20 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) căutarea, dacă este cazul, a unor 
surse multiple, sub forma unor surse 
duale, o metodă care, dacă este posibil și 
util, ar trebui stabilită ca criteriu de 
selecție specific în cadrul licitațiilor; 

Or. fr

Justificare

Amendamentul raportorului ar trebui susținut. Totodată, din rațiuni de transparență, ar 
trebui să se stipuleze că toate părțile interesate vor fi notificate cu privire la utilizarea acestei 
metode în momentul publicării invitației de participare la licitație. 
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Amendamentul 175
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 20 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) căutarea, dacă este posibil, a unor 
surse multiple;

Or. en

Amendamentul 176
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contractul cu tranșe condiționate 
include o tranșă fermă, însoțită de un 
angajament bugetar, și una sau mai multe 
tranșe condiționate. Documentația de 
achiziție precizează elementele specifice 
contractelor cu tranșe condiționate. Ea 
definește, în special, obiectul, prețul sau 
metodele de stabilire a acestuia și 
modalitățile de executare a prestațiilor din 
fiecare tranșă.

(2) Contractul cu tranșe condiționate 
include o tranșă fermă, însoțită de un 
angajament bugetar și un angajament ferm 
de execuție a lucrărilor și serviciilor 
contractate pentru această tranșă, și una 
sau mai multe tranșe condiționate atât 
bugetar cât și de execuție. Documentația 
de achiziție precizează elementele specifice 
contractelor cu tranșe condiționate. Ea
definește, în special, obiectul, prețul sau 
metodele de stabilire a acestuia și 
modalitățile de executare a prestațiilor din 
fiecare tranșă.

Or. ro

Amendamentul 177
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Atunci când în cadrul unei tranșe 
autoritatea contractantă constată că nu 
s-au realizat lucrările și prestațiile 
asumate pentru etapa respectivă, 
autoritatea contractantă poate solicita 
daune și poate rezilia contractul.

Or. ro

Amendamentul 178
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Spre deosebire de un contract care plătește 
pentru un rezultat și pentru care prețul sau 
metodele de fixare a acestuia sunt stabilite 
inițial în documentele contractuale ale 
contractului de achiziții, un contract cu 
costuri suplimentare plătește mijloacele 
instituite și nu un produs sau un serviciu 
finit. Prețul care urmează a fi achitat este 
constituit din rambursarea tuturor 
cheltuielilor efective suportate de 
contractant ca urmare a executării 
contractului, cum ar fi cheltuielile pentru 
forța de muncă, materiale, consumabile, 
utilizarea echipamentelor și a 
infrastructurilor necesare executării 
contractului. La aceste cheltuieli se adaugă, 
fie o sumă forfetară care acoperă 
cheltuielile generale și beneficiul, fie o 
sumă care acoperă cheltuielile generale și 
un stimulent bazat pe atingerea 
obiectivelor legate de rezultate și 
calendar.

Spre deosebire de un contract care plătește 
pentru un rezultat și pentru care prețul sau 
metodele de fixare a acestuia sunt stabilite 
inițial în documentele contractuale ale 
contractului de achiziții, un contract cu 
costuri suplimentare plătește mijloacele 
instituite și nu un produs sau un serviciu 
finit. Prețul care urmează a fi achitat este 
constituit din rambursarea tuturor 
cheltuielilor efective suportate de 
contractant ca urmare a executării 
contractului, cum ar fi cheltuielile pentru 
forța de muncă, materiale, consumabile, 
utilizarea echipamentelor și a 
infrastructurilor necesare executării 
contractului. La aceste cheltuieli se adaugă, 
fie o sumă forfetară care acoperă 
cheltuielile generale.

Or. ro
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Amendamentul 179
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Plafonul tarifar al unui contract plătit 
integral sau parțial cu costuri suplimentare 
este prețul maxim plătibil. Acesta nu poate 
fi depășit decât în cazuri excepționale 
motivate corespunzător și cu acordul 
prealabil al autorității contractante.

(3) Plafonul tarifar al unui contract plătit 
integral sau parțial cu costuri suplimentare 
este prețul maxim plătibil.

Or. ro

Amendamentul 180
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 24 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să nu crească valoarea contractului 
cu mai mult de 15% din valoarea 
contractată inițial;;

Or. ro

Amendamentul 181
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea contractantă poate impune 
fiecărui ofertant să subcontracteze o parte 
a contractului, la diferite niveluri, unor 
întreprinderi care nu aparțin grupului din 
care acesta face parte. Această parte 
minimă de subcontractare este exprimată 
sub forma unui interval care comportă un 
procent minim și un procent maxim. Acest 
interval este proporțional cu obiectul și 
valoarea contractului, precum și cu 
natura sectorului de activitate în cauză, în 
special situația concurenței și potențialul 
industrial observat.

(1) Autoritatea contractantă solicită 
ofertantului să subcontracteze o parte a 
contractului prin licitații competitive la
niveluri adecvate de subcontractare unor 
întreprinderi care nu aparțin grupului
ofertantului. 

Or. en

Amendamentul 182
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 26 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește un program de lucru 
multianual care prevede principalele 
acțiuni, bugetul estimativ și calendarul 
necesar pentru a atinge obiectivele 
programelor Galileo și EGNOS prevăzute 
la articolul 1 alineatele (4) și (5).

Comisia stabilește, prin acte delegate 
conform articolului 34, un program de 
lucru multianual care prevede principalele 
acțiuni, bugetul estimativ și calendarul 
necesar pentru a atinge obiectivele 
programelor Galileo și EGNOS prevăzute 
la articolul 1 alineatele (4) și (5).

Or. en

Amendamentul 183
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 26 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza programului de lucru multianual, 
Comisia adoptă un program de lucru anual 
care conține planul de punere în aplicare a 
programului multianual și finanțarea 
corespunzătoare.

Pe baza programului de lucru multianual, 
Comisia adoptă, în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 35 alineatul (3), un program de 
lucru anual care conține planul de punere 
în aplicare a programului multianual și 
finanțarea corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 184
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 26 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 35 
alineatul (3).

eliminat

Or. en

Amendamentul 185
Henri Weber

Propunere de regulament
Articolul 29 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru îndeplinirea sarcinilor de natură 
tehnică menționate la articolul 13 alineatul
(2), Comisia poate să recurgă la asistența 
necesară, în special la asistența experților 
agențiilor naționale competente în 
domeniul spațial, a experților independenți,
a entităților capabile să ofere analize și 
avize imparțiale cu privire la desfășurarea 

Pentru îndeplinirea sarcinilor de natură 
tehnică menționate la articolul 13 alineatul
(2), Comisia poate să recurgă la asistența 
necesară, în special la asistența experților 
agențiilor naționale competente în 
domeniul spațial, precum și la 
competențele și la cunoștințele de 
specialitate ale acestora și la asistența
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programelor. experților independenți și a entităților 
capabile să furnizeze analize și avize 
imparțiale cu privire la desfășurarea 
programelor.

Or. fr

Amendamentul 186
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia asigură protecția datelor cu 
caracter personal și respectarea vieții 
private în momentul conceperii și
implementării sistemelor, precum și 
integrarea unor garanții adecvate în 
acestea.

(1) Comisia asigură protecția datelor cu 
caracter personal și respectarea vieții 
private în toate etapele conceperii,
implementării și operării sistemelor, 
precum și integrarea unor garanții adecvate 
în acestea.

Or. en

Amendamentul 187
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia asigură punerea în aplicare a 
prezentului regulament. În fiecare an, cu 
ocazia prezentării proiectului preliminar de 
buget, Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
implementarea programelor.

Comisia asigură punerea în aplicare a 
prezentului regulament. În fiecare an, cu 
ocazia prezentării proiectului preliminar de 
buget, Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
implementarea programelor. Raportul 
include defalcările bugetare detaliate ale 
finanțării activităților trecute și viitoare în
vederea punerii în aplicare a 
programului.
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Or. en

Amendamentul 188
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia asigură punerea în aplicare a 
prezentului regulament. În fiecare an, cu 
ocazia prezentării proiectului preliminar de 
buget, Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
implementarea programelor.

Comisia asigură punerea în aplicare a 
prezentului regulament. În fiecare an, cu 
ocazia prezentării proiectului preliminar de 
buget, Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
implementarea programelor. Raportul 
include, printre altele:
(a) o evaluare a stadiului punerii în 
aplicare a programelor și a progreselor 
realizate în vederea atingerii obiectivelor 
stabilite în conformitate cu articolul 1 
alineatele (4) și (5);
(b) o actualizare privind evaluarea și 
controlul riscurilor și o evaluare a 
impactului pe care acestea îl pot avea în 
ceea ce privește devierea de la costuri și 
de la calendar;
(c) o sinteză a tuturor informațiilor 
prezentate autorității bugetare în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (3), 
articolul 8 alineatul (2), articolul 9 
alineatul (2) și articolul 16 alineatul (4);
(d) o evaluare a funcționării acordului de 
delegare multianual încheiat în 
conformitate cu articolul 16 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 189
Maria Da Graça Carvalho
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Propunere de regulament
Articolul 32 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia informează Parlamentul 
European și Consiliul în timp util dacă 
este de părere că ar putea exista riscuri 
necontrolabile sau alți factori care ar 
putea provoca devieri ale programelor, în 
special în ceea ce privește costurile și 
calendarul.

Or. en

Amendamentul 190
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 32 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rapoartele conțin toate informațiile 
relevante privind gestionarea riscurilor și 
a costurilor în legătură cu aceste 
programe.

Or. en

Amendamentul 191
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea abordează, în plus, posibilitatea
simplificării programului, coerența sa 
internă și externă, pertinența tuturor 
obiectivelor, precum și contribuția 
măsurilor la prioritățile Uniunii de creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 

Evaluarea abordează, în plus, evoluțiile 
tehnologice în domeniu, posibilitatea 
simplificării programului, coerența sa 
internă și externă, pertinența tuturor 
obiectivelor, precum și contribuția
măsurilor la prioritățile Uniunii de creștere 
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incluziunii. Ea ține seama de rezultatele 
evaluărilor referitoare la consecințele pe 
termen lung ale măsurilor precedente.

inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Ea ține seama de rezultatele 
evaluărilor referitoare la consecințele pe 
termen lung ale măsurilor precedente.

Or. ro

Amendamentul 192
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de adoptare a actelor 
delegate menționate la articolele 5 și 14 îi 
este conferită Comisiei pentru o perioadă 
de timp nedeterminată, începând cu 1 
ianuarie 2014.

(2) Competența de adoptare a actelor 
delegate menționate la articolele 5 și 14 îi 
este conferită Comisiei pentru o perioadă 
de cinci ani, începând cu 1 ianuarie 2014.
Comisia prezintă un raport privind 
delegarea de competențe cel târziu cu 
nouă luni înainte de încheierea perioadei 
de șapte ani. Delegarea de competențe se 
prelungește tacit cu perioade de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opun prelungirii respective cel târziu cu 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade începând cu data intrării în 
vigoare a prezentei directive.

Or. ro

Amendamentul 193
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de adoptare a actelor 
delegate menționate la articolele 5 și 14 îi 
este conferită Comisiei pentru o perioadă 

(2) Competența de adoptare a actelor 
delegate menționate la articolele 5, 6, 13,
14 și 26 îi este conferită Comisiei pentru o 
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de timp nedeterminată, începând cu 1 
ianuarie 2014.

perioadă de timp nedeterminată, începând 
cu 1 ianuarie 2014.

Or. en

Amendamentul 194
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea competențelor menționate la 
articolele 5 și 14 poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European sau de 
Consiliu. Decizia de revocare pune capăt 
delegării competenței specificate în 
respectiva decizie. Revocarea produce 
efecte din ziua următoare datei publicării 
respectivei decizii în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene sau de la o dată 
ulterioară menționată în decizie. Ea nu 
afectează valabilitatea actelor delegate care 
sunt deja în vigoare.

(3) Delegarea competențelor menționate la 
articolele 5, 6, 13, 14 și 26 poate fi 
revocată în orice moment de Parlamentul 
European sau de Consiliu. Decizia de 
revocare pune capăt delegării competenței 
specificate în respectiva decizie. Revocarea 
produce efecte din ziua următoare datei 
publicării respectivei decizii în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau de la o 
dată ulterioară menționată în decizie. Ea nu 
afectează valabilitatea actelor delegate care 
sunt deja în vigoare.

Or. en

Amendamentul 195
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolelor 5 și 14 intră în vigoare numai în 
cazul în care Parlamentul European sau 
Consiliul nu a exprimat obiecții în termen 
de două luni de la data notificării 
respectivului act Parlamentului European și 
Consiliului sau în cazul în care, înainte de 
expirarea acestui termen, atât Parlamentul 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolelor 5, 6, 13, 14 și 26 intră în vigoare 
numai în cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul nu a exprimat 
obiecții în termen de două luni de la data 
notificării respectivului act Parlamentului 
European și Consiliului sau în cazul în 
care, înainte de expirarea acestui termen, 
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European, cât și Consiliul au informat 
Comisia cu privire la intenția lor de a nu 
exprima obiecții. Acest termen se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

atât Parlamentul European, cât și Consiliul 
au informat Comisia cu privire la intenția 
lor de a nu exprima obiecții. Acest termen 
se prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 196
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Reprezentanții Agenției GNSS 
European și ai Agenției Spațiale Europene
pot participa în calitate de observatori la 
lucrările comitetului în condițiile prevăzute 
de regulamentul de procedură al acestuia.

(4) Reprezentanții Agenției GNSS 
European și ai Agenției Spațiale Europene
participă în calitate de observatori la 
lucrările comitetului în condițiile prevăzute 
de regulamentul de procedură al acestuia.

Or. en


