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Ändringsförslag 93
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Rymdinfrastruktur och rymdtjänster 
som utvecklas av unionen bör förbli civila 
system under civil kontroll. 
Kommissionen bör garantera insyn i 
finansieringen samt i allt eventuellt 
samarbete mellan strategier för militär 
respektive civil användning av rymden.

Or. en

Ändringsförslag 94
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Med tanke på den tilltagande 
användningen av satellitnavigering på 
många områden kan avbrott i tjänsterna 
medföra skada som blir omfattande i 
dagens samhälle. Dessutom utgör 
satellitnavigeringssystem på grund av sin 
strategiska betydelse infrastruktur som är 
särskilt känslig för missbruk. De 
övervägandena kan påverka unionens och 
medlemsstaternas säkerhet.
Säkerhetskraven bör därför beaktas vid 
konstruktionen, installationen och driften 
av den infrastruktur som har sitt ursprung i 
Galileo- och Egnosprogrammen.

(8) Med tanke på den tilltagande 
användningen av satellitnavigering på 
många områden kan avbrott i tjänsterna 
medföra skada som blir omfattande i 
dagens samhälle. Dessutom utgör 
satellitnavigeringssystem på grund av sin 
strategiska betydelse infrastruktur som är 
särskilt känslig för missbruk. De 
övervägandena kan påverka unionens och 
medlemsstaternas säkerhet. De striktaste 
säkerhetskrav bör därför beaktas vid 
konstruktionen, installationen och driften 
av den infrastruktur som har sitt ursprung i 
Galileo- och Egnosprogrammen.

Or. lv
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Ändringsförslag 95
Vladimír Remek

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Egnosprogrammet befinner sig i sin 
driftsfas sedan den öppna tjänsten 
förklarades operativ i oktober 2009 och 
tjänsten för skydd av människoliv 
förklarades operativ i mars 2011.

(10) Egnosprogrammet befinner sig i sin 
driftsfas sedan den öppna tjänsten 
förklarades operativ i oktober 2009 och 
tjänsten för skydd av människoliv 
förklarades operativ i mars 2011. Absolut 
prioritet bör ges till att medlemsstaternas 
territorium fullständigt täcks. I andra 
hand vore det på sin plats med en 
utvidgad täckning.

Or. en

Ändringsförslag 96
Fiona Hall

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Galileoprogrammets installations- och 
driftsfaser och Egnosprogrammets driftsfas 
bör i princip finansieras helt av unionen. I 
enlighet med rådets förordning 
(EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 
25 juni 2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget bör dock medlemsstaterna ha 
möjlighet att enligt lämpliga avtal tillföra 
kompletterande medel eller bidrag in 
natura till programmen för att finansiera 
ytterligare delar i programmen som de vill 
ha genomförda, exempelvis 
systemarkitektur eller vissa
kompletterande säkerhetsbehov.
Tredjeländer och internationella 
organisationer bör också kunna bidra till 
programmen.

(13) Galileoprogrammets installations- och 
driftsfaser och Egnosprogrammets driftsfas 
bör i princip finansieras helt av unionen. I 
enlighet med rådets förordning 
(EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 
25 juni 2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget bör dock medlemsstaterna ha 
möjlighet att enligt lämpliga avtal tillföra 
kompletterande medel eller bidrag in 
natura till programmen för att finansiera 
ytterligare delar i programmen som har 
koppling till deras särskilda mål. 
Tredjeländer och internationella 
organisationer bör också kunna bidra till 
programmen.
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Or. en

Ändringsförslag 97
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Galileoprogrammets installations- och 
driftsfaser och Egnosprogrammets driftsfas 
bör i princip finansieras helt av unionen. I 
enlighet med rådets förordning 
(EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 
25 juni 2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget bör dock medlemsstaterna ha 
möjlighet att enligt lämpliga avtal tillföra 
kompletterande medel eller bidrag in 
natura till programmen för att finansiera 
ytterligare delar i programmen som de vill 
ha genomförda, exempelvis 
systemarkitektur eller vissa 
kompletterande säkerhetsbehov.
Tredjeländer och internationella 
organisationer bör också kunna bidra till 
programmen.

(13) Galileoprogrammets installations- och 
driftsfaser och Egnosprogrammets driftsfas 
bör i princip finansieras helt av unionen. I 
enlighet med rådets förordning 
(EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 
25 juni 2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget bör dock medlemsstaterna ha 
möjlighet att enligt lämpliga avtal tillföra 
kompletterande medel eller bidrag in 
natura till programmen för att finansiera 
ytterligare delar i programmen som har 
koppling till deras särskilda mål. 
Tredjeländer och internationella 
organisationer bör också kunna bidra till 
programmen.

Or. en

Ändringsförslag 98
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att garantera programmens 
kontinuitet måste en lämplig finansiell ram 
införas så att unionen kan fortsätta att 
finansiera dem. Dessutom bör det 
erforderliga beloppet anges för perioden 

(14) Med tanke på de långa ledtiderna och 
de kapitalinvesteringar som redan har 
utlovats för dessa projekt krävs det 
tillräckliga och konsekventa finansiella 
åtaganden för budgetperioderna, så att 
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1 januari 2014–31 december 2020 för 
finansiering av färdigställandet av Galileos 
installationsfas samt av drift av systemen.

programmens planerade utveckling och 
organisatoriska stabilitet kan garanteras.
För att garantera programmens kontinuitet 
måste en lämplig finansiell ram införas så 
att unionen kan fortsätta att finansiera dem.
Dessutom är det nödvändigt att specificera
det maximala beloppet för perioden 
1 januari 2014–31 december 2020 för 
finansiering av färdigställandet av Galileos 
installationsfas samt av drift av systemen.

Or. en

Ändringsförslag 99
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Det bör anges vilka verksamheter som 
får finansieras med de medel ur unionens 
budget som anslås till programmen för 
perioden 2014–2020 enligt den här 
förordningen. Medlen bör anslås i första 
hand till verksamheter som rör 
Galileoprogrammets installationsfas, 
inbegripet förvaltning och uppföljning av 
denna fas, samt verksamheter som rör drift 
av systemet med ursprung i 
Galileoprogrammet, inklusive 
förberedelser inför denna fas, och drift av 
Egnossystemet. Medlen kan även anslås till 
finansiering av viss annan verksamhet som 
krävs för förvaltning och uppfyllelse av 
programmens mål.

(16) Det bör anges vilka verksamheter som 
får finansieras med de medel ur unionens 
budget som anslås till programmen för 
perioden 2014–2020 enligt den här 
förordningen. Medlen bör anslås i första 
hand till verksamheter som rör 
Galileoprogrammets installationsfas, 
inbegripet förvaltning och uppföljning av 
denna fas, samt verksamheter som rör drift 
av systemet med ursprung i 
Galileoprogrammet, inklusive 
förberedelser inför denna fas, och drift av 
Egnossystemet. Medlen kan även anslås till 
finansiering av viss annan verksamhet som 
krävs för förvaltning och uppfyllelse av 
programmens mål. Kommissionen bör 
inför Europaparlamentet och rådet öppet 
redovisa för de årliga anslagen till varje 
enskild verksamhet.

Or. en
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Ändringsförslag 100
Vladimír Remek

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det bör också påpekas att de 
budgetmedel som nämns i denna 
förordning inte täcker verksamhet som 
finansieras genom programmet 
Horisont 2020, ramprogrammet för 
forskning och innovation, t.ex. utveckling 
av tillämpningar med anknytning till 
systemet. Den verksamheten kommer att 
göra det möjligt att optimera utnyttjandet 
av programmens tjänster, trygga en god 
avkastning på unionens investeringar både 
ekonomiskt och i form av samhällsnytta 
samt öka kunnandet om 
satellitnavigeringstekniken hos företagen i 
unionen.

(18) Det bör också påpekas att de 
budgetmedel som nämns i denna 
förordning inte täcker verksamhet som 
finansieras genom programmet 
Horisont 2020, ramprogrammet för 
forskning och innovation, t.ex. utveckling 
av tillämpningar med anknytning till 
systemet. Den verksamheten kommer att 
göra det möjligt att optimera utnyttjandet 
av programmens tjänster, trygga en god 
avkastning på unionens investeringar både 
ekonomiskt och i form av samhällsnytta 
samt öka kunnandet om 
satellitnavigeringstekniken hos företagen i 
unionen. Därför bör programmen få 
lämpliga anslag för europeisk 
GNSS-verksamhet från Horisont 2020 
och anslagen bör företrädesvis gå till 
utveckling av tillämpningar som härletts 
från programmen, så att den 
samhällsekonomiska nyttan blir så stor 
som möjligt, och till forskning kring 
utveckling av ny teknik (till exempel 
atomur), avsedd att användas för att 
komplettera europeiska GNSS (till 
exempel andra generationen av Galileo), 
för att säkerställa att de europeiska 
GNSS-programmen ger ett stadigvarande 
mervärde jämfört med liknande program 
runtom i världen.

Or. en

Ändringsförslag 101
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det bör också påpekas att de 
budgetmedel som nämns i denna 
förordning inte täcker verksamhet som 
finansieras genom programmet 
Horisont 2020, ramprogrammet för 
forskning och innovation, t.ex. utveckling 
av tillämpningar med anknytning till 
systemet. Den verksamheten kommer att 
göra det möjligt att optimera utnyttjandet 
av programmens tjänster, trygga en god 
avkastning på unionens investeringar både 
ekonomiskt och i form av samhällsnytta 
samt öka kunnandet om 
satellitnavigeringstekniken hos företagen i
unionen.

(18) Det bör också påpekas att de 
budgetmedel som nämns i denna 
förordning inte täcker verksamhet som 
finansieras genom programmet 
Horisont 2020, ramprogrammet för 
forskning och innovation, t.ex. utveckling 
av tillämpningar med anknytning till 
systemet. Den verksamheten kommer att 
göra det möjligt att optimera utnyttjandet 
av programmens tjänster, trygga 
utvecklingen av allmännyttiga tjänster i 
senare led på rymdområdet och en god 
avkastning på unionens investeringar både 
ekonomiskt och i form av samhällsnytta 
samt öka kunnandet om 
satellitnavigeringstekniken hos företagen i 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 102
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Systemens intäkter måste för övrigt 
tillfalla unionen, för att kompensera för de 
gjorda investeringarna. Former för 
inkomstdelning kan även anges i alla avtal 
som ingås med privata företag.

(19) Systemens intäkter måste för övrigt 
tillfalla unionen, för att kompensera för de 
gjorda investeringarna. I detta 
sammanhang bör medlemsstaterna få 
betala för all användning av offentliga 
reglerade tjänster (”PRS”) för 
försvarsändamål. Former för 
inkomstdelning bör även anges i alla avtal 
som ingås med privata företag, om 
företagen bidragit ekonomiskt till 
investeringarna, och bör bygga på 
principen om att förlusterna och vinsterna 
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bör stå i proportion till de investeringar 
som gjorts av offentliga och privata 
deltagare.

Or. en

Motivering

Enligt en undersökning gjord av kommissionen kommer den otvivelaktigt största andelen av 
PRS-mottagarna att användas för försvar och inre säkerhet och alla medlemsstater, med 
undantag för Storbritannien och Tyskland, planerar PRS-tillämpningar inom ramen för sitt 
nationella försvar. Eftersom Europeiska unionen inte har några behörigheter på försvarets 
område bör medlemsstaterna, när de använder Galileo för försvarsändamål, betala en avgift 
till unionen som motsvarar de investeringar som gjorts.

Ändringsförslag 103
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att undvika de fördyringar och 
förseningar som programmen drabbats av 
på senare år måste man öka satsningarna 
på att kontrollera risker som kan medföra 
merkostnader, vilket rådet begärde i sina 
slutsatser av den 31 mars 2011 och 
parlamentet begärde i sin resolution av den 
8 juni 2011, och vilket kommissionen 
anförde i sitt meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén En budget för 
Europa 2020 av den 29 juni 2011.

(20) För att undvika de fördyringar och 
förseningar som programmen drabbats av 
på senare år kommer man att få öka 
satsningarna på att kontrollera risker som 
kan medföra merkostnader, vilket rådet 
begärde i sina slutsatser av den 31 mars 
2011 och parlamentet begärde i sin 
resolution av den 8 juni 2011, och vilket 
kommissionen anförde i sitt meddelande 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén En budget för 
Europa 2020 av den 29 juni 2011.
Installations- och driftsrisker har 
beräknats uppgå till ca 
1 005 miljoner EUR (löpande priser) och 
har införlivats i projektets 
finansieringsram. Om det skulle behövas 
ytterligare medel till dessa program bör 
dessa medel inte satsas på bekostnad av 
små framgångsrika projekt som 
finansieras via Europeiska unionens 
allmänna budget. All ytterligare 
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finansiering som hänför sig till dessa 
risker bör täckas av marginalen mellan de 
egna medlen och taken i den fleråriga 
budgetramen.

Or. en

Ändringsförslag 104
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Europeiska byrån för GNSS inrättades 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 912/2010 av den 
22 september 2010 om inrättande av 
Europeiska byrån för GNSS och om 
upphävande av rådets förordning 
(EG) nr 1321/2004 om inrättandet av 
strukturer för förvaltningen av de 
europeiska programmen för satellitbaserad 
radionavigering och om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 683/2008 för att uppfylla Galileo-
och Egnosprogrammens mål och utföra 
vissa uppgifter inom ramen för 
programmen. Byrån är ett unionsorgan som 
i egenskap av ett sådant organ som avses i 
artikel 185 i förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002 måste iaktta de skyldigheter 
som gäller för unionens organ. Byrån bör 
ges vissa uppgifter med anknytning till 
programmens säkerhet, till den offentliga 
reglerade tjänsten om den utses till 
myndighet för det samt till marknadsföring 
av systemen. Byrån bör även utföra sådana 
uppgifter som kommissionen kan anförtro 
den enligt delegeringsavtal om olika 
särskilda uppgifter i samband med 
programmen, inbegripet uppgifter knutna 
till drift av systemen och främjande på 
marknaden av 
satellitnavigeringstillämpningar och 

(23) Europeiska byrån för GNSS inrättades 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 912/2010 av den 
22 september 2010 om inrättande av 
Europeiska byrån för GNSS och om 
upphävande av rådets förordning 
(EG) nr 1321/2004 om inrättandet av 
strukturer för förvaltningen av de 
europeiska programmen för satellitbaserad 
radionavigering och om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 683/2008 för att uppfylla Galileo-
och Egnosprogrammens mål och utföra 
vissa uppgifter inom ramen för 
programmen. Byrån är ett unionsorgan som 
i egenskap av ett sådant organ som avses i 
artikel 185 i förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002 måste iaktta de skyldigheter 
som gäller för unionens organ. Byrån bör 
ges vissa uppgifter med anknytning till 
programmens säkerhet, till den offentliga 
reglerade tjänsten om den utses till 
myndighet för det samt till främjande och
marknadsföring av de tjänster som 
tillhandahålls. Den bör också etablera 
nära kontakt med användare och
potentiella användare av de tjänster som 
tillhandahålls inom programmen och 
samla information om deras krav och 
utvecklingen på marknaden för 
satellitnavigering. Byrån bör dessutom 
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tjänster. För att kommissionen i egenskap 
av unionens företrädare ska kunna utöva 
sina kontrollbefogenheter utan 
inskränkningar, bör delegeringsavtalen 
särskilt omfatta allmänna villkor för 
förvaltning av de medel som anförtros 
Europeiska byrån för GNSS.

framhålla områden där bestämmelser kan 
anpassas eller införas för att ta till vara 
nyttan med GNSS, och den bör utföra 
uppgifter i syfte att maximera 
programmens samhällsekonomiska nytta, 
också genom att fastställa en färdplan för 
antagandet inom olika 
tillämpningsområden. Byrån bör även 
utföra sådana uppgifter som kommissionen 
kan anförtro den enligt delegeringsavtal om 
olika särskilda uppgifter i samband med 
programmen, inbegripet uppgifter knutna 
till drift av systemen och främjande på 
marknaden av 
satellitnavigeringstillämpningar och 
tjänster. För att kommissionen i egenskap 
av unionens företrädare ska kunna utöva 
sina kontrollbefogenheter utan 
inskränkningar, bör delegeringsavtalen 
särskilt omfatta allmänna villkor för 
förvaltning av de medel som anförtros 
Europeiska byrån för GNSS.

Or. en

Ändringsförslag 105
Vladimír Remek

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Europeiska byrån för GNSS inrättades 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 912/2010 av den 
22 september 2010 om inrättande av 
Europeiska byrån för GNSS och om 
upphävande av rådets förordning 
(EG) nr 1321/2004 om inrättandet av 
strukturer för förvaltningen av de 
europeiska programmen för satellitbaserad 
radionavigering och om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 683/2008 för att uppfylla Galileo-
och Egnosprogrammens mål och utföra 

(23) Europeiska byrån för GNSS inrättades 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 912/2010 av den 
22 september 2010 om inrättande av 
Europeiska byrån för GNSS och om 
upphävande av rådets förordning 
(EG) nr 1321/2004 om inrättandet av 
strukturer för förvaltningen av de 
europeiska programmen för satellitbaserad 
radionavigering och om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 683/2008 för att uppfylla Galileo-
och Egnosprogrammens mål och utföra 
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vissa uppgifter inom ramen för 
programmen. Byrån är ett unionsorgan som 
i egenskap av ett sådant organ som avses i 
artikel 185 i förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002 måste iaktta de skyldigheter 
som gäller för unionens organ. Byrån bör 
ges vissa uppgifter med anknytning till 
programmens säkerhet, till den offentliga 
reglerade tjänsten om den utses till 
myndighet för det samt till marknadsföring 
av systemen. Byrån bör även utföra sådana 
uppgifter som kommissionen kan anförtro 
den enligt delegeringsavtal om olika 
särskilda uppgifter i samband med 
programmen, inbegripet uppgifter knutna 
till drift av systemen och främjande på 
marknaden av 
satellitnavigeringstillämpningar och 
tjänster. För att kommissionen i egenskap 
av unionens företrädare ska kunna utöva 
sina kontrollbefogenheter utan 
inskränkningar, bör delegeringsavtalen
särskilt omfatta allmänna villkor för 
förvaltning av de medel som anförtros 
Europeiska byrån för GNSS.

vissa uppgifter inom ramen för 
programmen. Byrån är ett unionsorgan som 
i egenskap av ett sådant organ som avses i 
artikel 185 i förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002 måste iaktta de skyldigheter 
som gäller för unionens organ. Byrån bör 
ges vissa uppgifter med anknytning till 
programmens säkerhet, till den offentliga 
reglerade tjänsten om den utses till 
myndighet för det samt till marknadsföring 
av systemen. Byrån bör även utföra sådana
uppgifter som kommissionen kan anförtro 
den enligt delegeringsavtal om olika 
särskilda uppgifter i samband med 
programmen, inbegripet uppgifter knutna 
till drift av systemen och främjande på 
marknaden av 
satellitnavigeringstillämpningar och 
tjänster. För att kommissionen i egenskap 
av unionens företrädare ska kunna utöva 
sina kontrollbefogenheter utan 
inskränkningar, bör delegeringsavtalen 
särskilt omfatta allmänna villkor för 
förvaltning av de medel som anförtros 
Europeiska byrån för GNSS. Det bör 
införas en lämplig övergångsperiod för att 
man ska lyckas genomföra de nya 
formerna för styrning. Dessutom bör 
Europeiska byrån för GNSS få tillräckligt 
med mänskliga resurser för 
övergångsperioden och perioden efter 
den.

Or. en

Ändringsförslag 106
Vladimír Remek

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Unionen bör ingå ett flerårigt 
delegeringsavtal med Europeiska 
rymdorganisationen om tekniska aspekter 

(24) Unionen bör ingå ett flerårigt 
delegeringsavtal med Europeiska 
rymdorganisationen om tekniska aspekter 
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och programplanering. För att 
kommissionen i egenskap av unionens 
företrädare ska kunna utöva sina 
kontrollbefogenheter utan inskränkningar 
bör delegeringsavtalet särskilt omfatta
allmänna villkor för förvaltning av de 
medel som anförtros Europeiska 
rymdorganisationen. Då det rör sig om 
verksamhet som enbart finansieras av 
unionen bör villkoren innebära en grad av 
kontroll som är jämförbar med den som 
skulle krävas om Europeiska 
rymdorganisationen var ett unionsorgan.

och programplanering. För att 
kommissionen i egenskap av unionens 
företrädare ska kunna utöva sina 
kontrollbefogenheter utan inskränkningar 
bör delegeringsavtalet särskilt omfatta 
allmänna villkor för förvaltning av de 
medel som anförtros Europeiska 
rymdorganisationen. Då det rör sig om 
verksamhet som enbart finansieras av 
unionen bör villkoren innebära en grad av
kontroll som är jämförbar med den som 
skulle krävas om Europeiska 
rymdorganisationen var ett unionsorgan.
Det bör införas en lämplig 
övergångsperiod för att man ska lyckas 
genomföra de nya formerna för styrning.

Or. en

Ändringsförslag 107
Vladimír Remek

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Eftersom programmen i princip 
kommer att finansieras helt av unionen, bör 
offentlig upphandling inom ramen för 
programmen överensstämma med unionens 
regler för offentlig upphandling och 
framför allt inriktas på att optimera 
resursanvändningen, kontrollera 
kostnaderna och minska riskerna, öka 
effektiviteten och begränsa beroendet av 
enskilda leverantörer. En öppen, sund 
konkurrens bör råda längs hela 
leveranskedjan, som öppnar möjligheter för 
ett balanserat deltagande av olika branscher 
på alla nivåer, särskilt nykomlingar och 
små och medelstora företag. Allt missbruk 
av dominerande ställning och allt 
långvarigt beroende av enskilda 
leverantörer bör undvikas. För att minska 
riskerna med programmen, undvika 

(28) Eftersom programmen i princip 
kommer att finansieras helt av unionen, bör 
offentlig upphandling inom ramen för 
programmen överensstämma med unionens 
regler för offentlig upphandling och 
framför allt inriktas på att optimera 
resursanvändningen, kontrollera 
kostnaderna och minska riskerna, öka 
effektiviteten och begränsa beroendet av 
enskilda leverantörer. En öppen, sund 
konkurrens bör råda längs hela 
leveranskedjan, som öppnar möjligheter för 
ett balanserat deltagande av olika branscher 
på alla nivåer, särskilt nykomlingar och 
små och medelstora företag. Allt missbruk 
av dominerande ställning och allt 
långvarigt beroende av enskilda 
leverantörer bör undvikas. För att minska 
riskerna med programmen, undvika 
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beroende av enskilda leverantörer och 
garantera en bättre kontroll av 
programmen, kostnaderna och tidplanen 
som helhet, är det viktigt att vid behov 
vända sig till flera leverantörer. Företagen i 
unionen bör ha möjlighet att anlita 
leverantörer etablerade utanför unionen för 
vissa komponenter och tjänster när det kan 
visas att fördelarna är väsentliga i fråga om 
kvalitet och kostnader, dock med hänsyn 
tagen till programmens strategiska karaktär 
och unionens krav på säkerhet och 
exportkontroll. De investeringar som 
gjorts, de lärdomar som dragits och den 
industriella kompetens som utvecklats 
under programmens utformnings-, 
utvecklings- och valideringsfaser bör tas 
till vara, samtidigt som man ser till att 
reglerna om konkurrensutsatt upphandling 
inte åsidosätts.

beroende av enskilda leverantörer och 
garantera en bättre kontroll av 
programmen, kostnaderna och tidplanen 
som helhet, är det viktigt att vid behov 
vända sig till flera leverantörer. Företagen i 
unionen bör ha möjlighet att anlita 
leverantörer etablerade utanför unionen för 
vissa komponenter och tjänster när det kan 
visas att fördelarna är väsentliga i fråga om 
kvalitet och kostnader, dock med hänsyn 
tagen till programmens strategiska karaktär 
och unionens krav på säkerhet och 
exportkontroll. De investeringar som 
gjorts, de lärdomar som dragits och den 
industriella kompetens som utvecklats 
under programmens utformnings-, 
utvecklings- och valideringsfaser bör tas 
till vara, samtidigt som man ser till att 
reglerna om konkurrensutsatt upphandling 
inte åsidosätts. Exakta 
bedömningskriterier bör ingå i varje 
förfarande för offentlig upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 108
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Eftersom programmen i princip 
kommer att finansieras helt av unionen, bör 
offentlig upphandling inom ramen för 
programmen överensstämma med unionens 
regler för offentlig upphandling och 
framför allt inriktas på att optimera 
resursanvändningen, kontrollera 
kostnaderna och minska riskerna, öka 
effektiviteten och begränsa beroendet av 
enskilda leverantörer. En öppen, sund 
konkurrens bör råda längs hela 
leveranskedjan, som öppnar möjligheter för 

(28) Eftersom programmen i princip 
kommer att finansieras helt av unionen, bör 
offentlig upphandling inom ramen för 
programmen överensstämma med unionens 
regler för offentlig upphandling och 
framför allt inriktas på att optimera 
resursanvändningen, kontrollera 
kostnaderna och minska riskerna, öka 
effektiviteten och begränsa beroendet av 
enskilda leverantörer. En öppen, sund 
konkurrens bör råda längs hela 
leveranskedjan, som öppnar möjligheter för 
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ett balanserat deltagande av olika branscher 
på alla nivåer, särskilt nykomlingar och 
små och medelstora företag. Allt missbruk 
av dominerande ställning och allt 
långvarigt beroende av enskilda 
leverantörer bör undvikas. För att minska 
riskerna med programmen, undvika 
beroende av enskilda leverantörer och 
garantera en bättre kontroll av 
programmen, kostnaderna och tidplanen 
som helhet, är det viktigt att vid behov
vända sig till flera leverantörer. Företagen i 
unionen bör ha möjlighet att anlita 
leverantörer etablerade utanför unionen för 
vissa komponenter och tjänster när det kan 
visas att fördelarna är väsentliga i fråga om 
kvalitet och kostnader, dock med hänsyn 
tagen till programmens strategiska karaktär 
och unionens krav på säkerhet och 
exportkontroll. De investeringar som 
gjorts, de lärdomar som dragits och den 
industriella kompetens som utvecklats 
under programmens utformnings-, 
utvecklings- och valideringsfaser bör tas 
till vara, samtidigt som man ser till att 
reglerna om konkurrensutsatt upphandling 
inte åsidosätts.

ett balanserat deltagande av olika branscher 
på alla nivåer, särskilt nykomlingar och 
små och medelstora företag. Allt missbruk 
av dominerande ställning och allt 
långvarigt beroende av enskilda 
leverantörer bör undvikas. För att minska 
riskerna med programmen, undvika 
beroende av enskilda leverantörer och 
garantera en bättre kontroll av 
programmen, kostnaderna och tidplanen 
som helhet, är det viktigt att alltid när så 
är möjligt vända sig till flera leverantörer.
Företagen i unionen bör ha möjlighet att 
anlita leverantörer etablerade utanför 
unionen för vissa komponenter och tjänster 
när det kan visas att fördelarna är 
väsentliga i fråga om kvalitet och 
kostnader, dock med hänsyn tagen till 
programmens strategiska karaktär och 
unionens krav på säkerhet och 
exportkontroll. De investeringar som 
gjorts, de lärdomar som dragits och den 
industriella kompetens som utvecklats 
under programmens utformnings-, 
utvecklings- och valideringsfaser bör tas 
till vara, samtidigt som man ser till att 
reglerna om konkurrensutsatt upphandling 
inte åsidosätts.

Or. en

Ändringsförslag 109
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) Eftersom de tjänster som erbjuds 
inom ramen för en offentlig reglerad 
tjänst kan ha betydelse för olika 
vapensystem, framför allt för navigering 
och styrning, måste kommissionen, rådet, 
Europeiska utrikestjänsten och 
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medlemsstaterna agera i enlighet med 
fördraget om yttre rymden från 1967. 
Man måste därför göra mer, antingen för 
att se över den internationella rättsliga 
ramen eller för att ingå ett nytt fördrag, 
som tar hänsyn till teknikens framsteg 
sedan sextiotalet för att förhindra en ny 
kapprustning i rymden.

Or. en

Ändringsförslag 110
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Personuppgifter och personlig 
integritet bör skyddas inom ramen för 
programmen.

(33) Unionen bygger på respekt för de 
grundläggande rättigheterna och framför 
allt i artiklarna 7 och 8 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna erkänns 
uttryckligen den grundläggande 
rättigheten till respekt för privatlivet och 
skydd av personuppgifter. Personuppgifter 
och personlig integritet bör skyddas inom 
ramen för programmen, framför allt i 
samband med att teknik för spårning 
utvecklas och används.

Or. en

Ändringsförslag 111
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) För att dels trygga systemens (37) För att dels trygga systemens 
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samverkansförmåga och 
driftskompatibilitet med andra 
satellitnavigeringssystem och 
konventionella navigationshjälpmedel, dels 
trygga systemsäkerhet och driftsäkerhet, 
bör kommissionen få delegerade 
befogenheter att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt på dessa 
två befogenhetsområden. Det är särskilt
viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sina förberedelser, 
bland annat med experter. Kommissionen 
bör när den förbereder och utarbetar 
delegerade akter se till att relevanta 
handlingar överlämnas samtidigt, i god tid 
och på lämpligt sätt till Europaparlamentet 
och rådet.

samverkansförmåga och 
driftskompatibilitet med andra 
satellitnavigeringssystem och 
konventionella navigationshjälpmedel, dels 
trygga systemsäkerhet och driftsäkerhet, 
och fastställa en ram för förvaltningen av 
immateriella rättigheter, tillsammans med 
de viktigaste faserna vid utvärderingen av 
genomförandet av programmet, samt för 
att minska riskerna med det och anta det 
fleråriga arbetsprogrammet bör 
befogenheten att anta akter delegeras till 
kommissionen i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt med avseende på dessa 
två befogenhetsområden. Det är särskilt 
viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sina förberedelser, 
bland annat med experter. När
kommissionen förbereder och utarbetar
delegerade akter bör den se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 112
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37a) Preliminära uppskattningar har gett 
vid handen att omkring 5 procent av 
rymdfarkosterna inte har utrustning som 
kan använda GNSS och därför måste 
transportörerna få stöd till investeringar 
för att systemet ska kunna införas som sig 
bör.

Or. pl
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Ändringsförslag 113
Antonio Cancian

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Galileo- och Egnosprogrammen omfattar 
alla åtgärder som krävs för utformning, 
utveckling, validering, uppbyggnad, drift, 
förnyelse och förbättring av de två 
europeiska satellitnavigeringssystemen, 
nämligen Egnossystemet och det system 
som upprättas enligt Galileoprogrammet, 
samt för tryggande av deras säkerhet.

1. Galileo- och Egnosprogrammen omfattar 
utvecklingen av tillämpningar och alla 
åtgärder som krävs för utformning, 
utveckling, validering, uppbyggnad, drift, 
förnyelse och förbättring av de två 
europeiska satellitnavigeringssystemen, 
nämligen Egnossystemet och det system 
som upprättas enligt Galileoprogrammet, 
samt för tryggande av deras säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 114
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Egnossystemet är en infrastruktur för 
övervakning och korrigering av signaler 
som sänds ut av befintliga globala 
satellitnavigeringssystem. Systemet består 
av markstationer och flera transpondrar 
installerade i geostationära satelliter.

3. Egnossystemet är en infrastruktur för 
övervakning och korrigering av signaler 
som sänds ut av befintliga globala 
satellitnavigeringssystem samt av de 
öppna tjänster som erbjuds av det system 
som inrättats enligt Galileoprogrammet, 
när de blir tillgängliga. Systemet består av 
markstationer och flera transpondrar 
installerade i geostationära satelliter.

Or. en

Ändringsförslag 115
Philippe Lamberts
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En offentlig reglerad tjänst (Public 
Regulated Service eller PRS) som helt 
reserveras för användare med 
myndighetstillstånd, för känsliga 
tillämpningar med stort behov av 
tjänstekontinuitet. och som använder 
störningsokänsliga, krypterade signaler.

d) En offentlig reglerad tjänst (Public 
Regulated Service eller PRS) som helt 
reserveras för användare med 
myndighetstillstånd, för känsliga 
tillämpningar med stort behov av 
tjänstekontinuitet och som använder 
störningsokänsliga, krypterade signaler.
När medlemsstaterna använder denna 
tjänst för försvarsändamål och 
försvarstillämpningar ska detta vara 
avgiftsbelagt.

Or. en

Ändringsförslag 116
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Egnosprogrammet har också som särskilt 
mål att utvidga tjänsternas geografiska 
täckning till hela unionens territorium, och, 
i den mål teknikens begränsningar tillåter,
med stöd av internationella avtal, till andra 
regioner i världen, särskilt till de 
tredjeländer dit det gemensamma 
europeiska luftrummet sträcker sig.

Egnosprogrammet har också som särskilt 
mål att så snart som möjligt utvidga 
tjänsternas geografiska täckning till hela 
unionens territorium, och, i den mån 
teknikens begränsningar tillåter, med stöd 
av internationella avtal, till andra regioner i 
världen, särskilt till de tredjeländer dit det 
gemensamma europeiska luftrummet 
sträcker sig.

Or. en

Ändringsförslag 117
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till förordning
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs 
bestämmelserna för uppbyggnad och drift 
av systemen enligt de europeiska 
satellitnavigeringsprogrammen, särskilt när 
det gäller styrning och unionens 
ekonomiska stöd.

I denna förordning fastställs 
bestämmelserna för uppbyggnad och drift 
på EU:s territorium av systemen enligt de 
europeiska satellitnavigeringsprogrammen, 
särskilt när det gäller styrning och 
unionens ekonomiska stöd.

Or. ro

Ändringsförslag 118
Antonio Cancian

Förslag till förordning
Artikel 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En driftsfas, som omfattar förvaltningen 
av infrastrukturen samt underhåll, löpande 
förbättring, förnyelse och skydd av 
systemet, liksom certifiering och 
standardiseringsverksamhet med 
anknytning till programmet, leverans och 
marknadsföring av tjänsterna och all annan 
verksamhet som krävs för utvecklingen av 
systemet och ett framgångsrikt 
genomförande av programmet, med målet 
att denna fas ska inledas successivt 2014 
och 2015 då de första tjänsterna 
tillhandahålls.

d) En driftsfas, som omfattar förvaltningen 
av infrastrukturen samt underhåll, löpande 
förbättring, förnyelse och skydd av 
systemet, liksom certifiering och 
standardiseringsverksamhet med 
anknytning till programmet, utveckling, 
leverans och marknadsföring av tjänsterna, 
utveckling av tillämpningar och all annan 
verksamhet som krävs för utvecklingen av 
systemet och ett framgångsrikt 
genomförande av programmet, med målet 
att denna fas ska inledas successivt 2014 
och 2015 då de första tjänsterna 
tillhandahålls.

Or. en

Ändringsförslag 119
Vladimír Remek

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under perioden 2014–2020 och därefter 
ska följande indikatorer och mål 
användas, bl.a. för att mäta i vilken grad 
som Galileoprogrammets specifika mål 
har uppnåtts:
a) Totala antalet satelliter i drift: 
18 satelliter senast 2015, 30 senast 2019.
b) Extrasatelliter på marken för 
underhåll: 2 senast 2019.
c) Version av markinfrastrukturen i drift: 
version 2 senast 2015.
d) Antal tjänster som tillhandahålls: de 
tre första tjänsterna senast 2015, 
fem tjänster senast 2020.

Or. en

Motivering

Vissa delar i den framtida utvecklingen av GNSS som kommer att genomföras under 
perioden 2020–2027 måste förberedas under perioden 2014–2010. Det är viktigt att komma 
ihåg att ett av målen i GNSS-förordningen för 2012–2010 är att förbereda en smidig 
övergång under 2020.

Ändringsförslag 120
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Egnossystemets drift ska huvudsakligen 
bestå av förvaltning av dess infrastruktur 
samt underhåll, löpande förbättring, 
förnyelse och skydd av systemet samt 
ackreditering, certifiering och 
standardisering med anknytning till 
programmet, vilket ska visa 
tillförlitligheten hos systemet och dess 
drift, vartill kommer leverans och 

Egnossystemets drift ska huvudsakligen 
bestå av förvaltning av dess infrastruktur 
samt underhåll, löpande förbättring, 
förnyelse och skydd av systemet samt 
ackreditering, certifiering och 
standardisering med anknytning till 
programmet, vilket ska visa 
tillförlitligheten hos systemet och dess 
drift, vartill kommer leverans och 
marknadsföring av tjänsterna samt, om 
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marknadsföring av tjänsterna. budgetmedel finns att tillgå, av de 
tillämpningar och tjänster som utvecklas 
utifrån dessa tjänster, utvecklings- och 
installationsrelaterad verksamhet för 
utveckling och framtida generationer av
systemen, inbegripet 
upphandlingsverksamhet, vartill kommer 
utvidgning av tjänsternas geografiska 
täckning i enlighet med artikel 1.5.

Or. en

Ändringsförslag 121
Vladimír Remek

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande indikator och mål ska användas, 
bl.a. för att mäta i vilken grad som 
Egnosprogrammets specifika mål har 
uppnåtts:
a) Antal ändringar av tjänsterna som 
lämnats till certifieringsmyndigheterna:
3 under 2014–2020;
b) Antal flygplatser som använder 
tjänsten för skydd av människoliv.

Or. en

Motivering

Egnos tjänst för skydd av människoliv (SoL) för luftfart lanserades av kommissionen 
den 2 mars 2011. Systemet möjliggör precisa metoder som gör flygnavigationen säkrare. Det 
bidrar också till att minska antalet försenade, omdirigerade och inställda flygningar. Egnos 
tjänst för skydd av människoliv gör också att flygplatserna kan öka sin kapacitet och minska 
driftskostnaderna. Slutligen hjälper den till att minska sektorns koldioxidutsläpp. Dessa 
kriterier skulle vara användbara för att bedöma i vilken grad som Egnosprogrammets mål 
har uppnåtts.
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Ändringsförslag 122
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Systemen, näten och tjänsterna med 
ursprung i Galileo- och Egnosprogrammen 
ska i möjligaste mån ha 
samverkansförmåga och 
driftskompatibilitet med andra 
satellitnavigeringssystem och 
konventionella navigationshjälpmedel.

2. Systemen, näten och tjänsterna med 
ursprung i Galileo- och Egnosprogrammen 
ska ha samverkansförmåga och 
driftskompatibilitet med andra 
satellitnavigeringssystem och 
konventionella navigationshjälpmedel.

Or. en

Ändringsförslag 123
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska sträva efter att lösa 
eventuella olösta frågor om samverkan 
och störningar med tredjeländer senast 
den 1 januari 2015.

Or. en

Ändringsförslag 124
Christine De Veyrac

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) verksamhet kopplad till driften av det 
system som upprättats enligt

b) verksamhet kopplad till mark- och 
tjänsteleverantörssegmenten inom
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Galileoprogrammet, inklusive åtgärder 
som föregår eller förbereder driftsfasen,

Galileoprogrammet, inklusive bland annat 
utveckling av förvaltningskapaciteten, 
omläggning av tjänsten för skydd av 
människoliv samt av de kommersiella 
tjänsterna, installation och drift av 
webbhosting, drift av stationer, 
installation och drift av 
tjänsteanläggningar (inklusive 
kunskapscentrumet, centrumen för 
synkronisering och geodesi), 
servicecentrumet, webbunderhåll, 
specialpersonal vid centrumen, underhåll 
av rymdsegmentet, drift av 
telekommunikationsnät och 
systemsupport, verksamhet kopplad till 
maximeringen av programmens 
samhällsekonomiska nytta,

Or. fr

Motivering

Föredragandens förslag förtjänar stöd, men helst bör man inte i denna lagstiftningstext 
fastställa någon gräns för hur många satelliter som högst får installeras i en konstellation. 

Ändringsförslag 125
Vladimír Remek

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) verksamheter för att bägge systemen 
lättare ska kunna införas, framför allt 
sektorsövergripande drift och 
synergieffekter med andra sektorer än 
rymdsektorn,

Or. en

Ändringsförslag 126
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Forskning kring och utveckling av 
GNSS-tillämpningar för att stimulera 
utvecklingen av tillämpningar baserade 
på Egnos och Galileo,

Or. ro

Ändringsförslag 127
Vladimír Remek

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Information och kommunikation, 
inbegripet institutionell kommunikation om 
unionens politiska prioriteringar i de fall 
dessa har en direkt anknytning till målen 
för denna förordning.

b) Information och kommunikation, 
inbegripet institutionell kommunikation om 
unionens politiska prioriteringar i de fall 
dessa har en direkt anknytning till målen 
för denna förordning och framför allt 
publicitetsåtgärder och 
medvetandehöjande åtgärder för att skapa 
synergieffekter med annan relevant 
unionspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 128
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att göra det möjligt att tydligt 
identifiera kostnaderna för programmen 
och deras olika faser ska kommissionen i 
enlighet med principen om öppen 

3. För att göra det möjligt att tydligt 
identifiera kostnaderna för programmen 
och deras olika faser ska kommissionen i 
enlighet med principen om öppen 
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förvaltning årligen informera den 
kommitté som avses i artikel 35.1 om 
fördelningen av unionsmedel till alla de 
verksamheter som anges i punkterna 1 och 
2.

förvaltning årligen informera 
budgetmyndigheten om fördelningen av 
unionsmedel till alla de verksamheter som 
anges i punkterna 1 och 2.

Or. en

Ändringsförslag 129
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att göra det möjligt att tydligt 
identifiera kostnaderna för programmen 
och deras olika faser ska kommissionen i 
enlighet med principen om öppen 
förvaltning årligen informera den kommitté 
som avses i artikel 35.1 om fördelningen 
av unionsmedel till alla de verksamheter 
som anges i punkterna 1 och 2.

3. För att göra det möjligt att tydligt 
identifiera kostnaderna för programmen 
och deras olika faser ska kommissionen i 
enlighet med principen om öppen 
förvaltning årligen informera den kommitté 
som avses i artikel 35.1 och 
Europaparlamentet om fördelningen av 
unionsmedel till alla de verksamheter som 
anges i punkterna 1 och 2.

Or. ro

Ändringsförslag 130
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får tillskjuta 
kompletterande medel till 
Galileoprogrammet. Inkomster från dessa 
tillskott ska utgöra inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med 
artikel 18.2 i förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002. I enlighet med principen om 
öppen förvaltning ska kommissionen 

2. Medlemsstaterna får tillskjuta 
kompletterande medel till 
Galileoprogrammet. Inkomster från dessa 
tillskott ska utgöra inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med 
artikel 18.2 i förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002. I enlighet med principen om 
öppen förvaltning ska kommissionen 
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underrätta den kommitté som avses i 
artikel 35.1 i denna förordning om alla 
konsekvenser som tillämpningen av denna 
punkt kan få för Galileoprogrammet.

underrätta budgetmyndigheten om alla 
konsekvenser som tillämpningen av denna 
punkt kan få för Galileoprogrammet.

Or. en

Ändringsförslag 131
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får tillskjuta 
kompletterande medel till 
Galileoprogrammet. Inkomster från dessa 
tillskott ska utgöra inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med 
artikel 18.2 i förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002. I enlighet med principen om 
öppen förvaltning ska kommissionen 
underrätta den kommitté som avses i 
artikel 35.1 i denna förordning om alla 
konsekvenser som tillämpningen av denna 
punkt kan få för Galileoprogrammet.

2. Medlemsstaterna får tillskjuta 
kompletterande medel till 
Galileoprogrammet. Inkomster från dessa 
tillskott ska utgöra inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med 
artikel 18.2 i förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002. I enlighet med principen om 
öppen förvaltning ska kommissionen 
underrätta Europaparlamentet, rådet och
den kommitté som avses i artikel 35.1 i 
denna förordning om alla konsekvenser 
som tillämpningen av denna punkt kan få 
för Galileoprogrammet.

Or. en

Ändringsförslag 132
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får tillskjuta 
kompletterande medel till 
Egnosprogrammet. Inkomster från dessa 

2. Medlemsstaterna får tillskjuta 
kompletterande medel till 
Egnosprogrammet. Inkomster från dessa 
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tillskott ska utgöra inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med 
artikel 18.2 i förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002. I enlighet med principen om 
öppen förvaltning ska kommissionen 
underrätta den kommitté som avses i 
artikel 35.1 i denna förordning om alla 
konsekvenser som tillämpningen av denna 
punkt kan få för Egnosprogrammet.

tillskott ska utgöra inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med 
artikel 18.2 i förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002. I enlighet med principen om 
öppen förvaltning ska kommissionen 
underrätta Europaparlamentet, rådet och
den kommitté som avses i artikel 35.1 i 
denna förordning om alla konsekvenser 
som tillämpningen av denna punkt kan få 
för Egnosprogrammet.

Or. en

Ändringsförslag 133
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anslagen till alla faser inom programmet 
ska anges på förhand, också anslagen till 
reserven för oförutsedda utgifter.

Or. en

Ändringsförslag 134
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får omfördela medel som 
avsatts för installations- och driftsrisker 
(satellitfel, uppskjutningsrisker, 
förseningar, oförutsedda händelser i 
samband med drift), men som inte 
använts för detta ändamål, för att täcka 
kostnaderna för utvecklingen av 
tillämpningar.
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Or. de

Ändringsförslag 135
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får överföra medel mellan 
utgiftskategorierna enligt artikel 7.1 a–c, 
varvid en övre gräns på 25 procent av det 
belopp som avses i punkt 1 ska gälla. Om 
beloppet vid en sådan omfördelning 
överskrider 25 procent av det belopp som 
avses i punkt 1 ska kommissionen anta en 
genomföranderättsakt. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 35.2.

Or. de

Motivering

Vid oförutsedda händelser såsom satellitfel och försenad uppskjutning behövs det ett stort 
mått av flexibilitet för att händelserna ska kunna bemötas adekvat och ytterligare medel 
finnas tillgängliga.

Ändringsförslag 136
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Det belopp som avses i punkt 1 ska 
fördelas enligt följande:
a) För verksamhet som avses i 
artikel 7.1 a och b: X miljoner euro i 
löpande priser.
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b) För verksamhet som avses i 
artikel 7.1 c: Y miljoner euro i löpande 
priser.
(c) För reserven för oförutsedda utgifter: 
Z miljoner i löpande priser.
Kommissionen får omfördela medel som 
avsatts för installations- och driftsrisker 
(satellitfel, uppskjutningsrisker, 
förseningar, oförutsedda händelser i 
samband med drift), men som inte 
används för detta ändamål, för att täcka 
verksamhet kopplad till maximeringen av 
programmens samhällsekonomiska nytta.

Or. en

Ändringsförslag 137
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1a – inledningen (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Det belopp som avses i punkt 1 ska 
fördelas enligt följande1:
__________________
1Fördelningen bygger på beloppet i 
artikel 10.1 i kommissionens förslag 
(alltså 7 897 miljoner euro). Om beloppet 
ändras vid förhandlingarna om den 
fleråriga budgetramen måste 
programverksamheterna omprövas och 
framför allt den relativa fördelning av 
budgetmedlen. 

Or. en

Ändringsförslag 138
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Kommissionen får omfördela medel 
från en utgiftskategori, enligt vad som 
anges i punkt 1a a, b och c, till en annan 
utgiftskategori, varvid en övre gräns på
10 procent av det belopp som anges i 
punkt 1 ska gälla. Om beloppet vid en 
sådan omfördelning överskrider 
10 procent av det belopp som anges i 
punkt 1, ska kommissionen rådfråga den 
kommitté som avses i artikel 35.1 i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 35.2.

Or. en

Ändringsförslag 139
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Kommissionen ska informera 
Europaparlamentet och rådet om alla 
omfördelningar enligt punkterna 1a och 
1b.

Or. en

Ändringsförslag 140
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska med insyn och 
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kostnadseffektivitet förvalta medlen i 
punkt 1 i denna artikel. Kommissionen 
ska årligen rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om vilken 
kostnadsförvaltningsstrategi som följts.

Or. en

Ändringsförslag 141
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Intäkter från att medlemsstaterna 
använder offentligt reglerade tjänster för 
försvarsändamål och 
försvarstillämpningar ska uppbäras av 
unionen, inbetalas till unionens budget 
och anslås till programmen.

Or. en

Ändringsförslag 142
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En mekanism för inkomstdelning kan 
komma att ingå i eventuella avtal som 
ingås med företag inom den privata 
sektorn.

2. Varje mekanism för inkomstdelning ska 
antas i enlighet med artikel 294 i 
EUF-fördraget. Denna mekanism för 
inkomstdelning kan komma att ingå i 
eventuella avtal som ingås med företag 
inom den privata sektorn.

Or. en
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Ändringsförslag 143
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En mekanism för inkomstdelning kan 
komma att ingå i eventuella avtal som 
ingås med företag inom den privata 
sektorn.

2. En mekanism för inkomstdelning kan 
komma att ingå i eventuella avtal som 
ingås med företag inom den privata sektorn 
och ska stå i proportion till vilka 
investeringar som gjorts av den offentliga 
och den privata sektorn. 

Or. en

Ändringsförslag 144
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ansvarar för 
programmens genomförande.
Kommissionen ska förvalta de medel som 
den tilldelats enligt denna förordning och 
övervaka genomförandet av all 
verksamhet inom programmen.

1. Kommissionen ansvarar för 
programmens genomförande. 
Kommissionen ska förvalta de medel som 
den tilldelats enligt denna förordning och 
övervaka att all verksamhet inom 
programmen genomförs i tid.

Or. en

Ändringsförslag 145
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Införa lämpliga mekanismer och b) Införa lämpliga mekanismer och 
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strukturella åtgärder för att samla in, 
begränsa, minska och övervaka riskerna 
med programmen, särskilt i fråga om 
kostnader och tidplan.

strukturella åtgärder för att samla in, 
begränsa, minska och övervaka riskerna 
med programmen, särskilt i fråga om 
kostnader och tidplan, för att programmen 
ska genomföras i tid och deras budget 
hålla.

Or. en

Ändringsförslag 146
Vladimír Remek

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Utvärdera om det går att se till att 
europeiska GNSS-tjänster används i 
samband med anbudsinfordringar om 
tjänster, i samband med vilka sådan 
användning kan bli aktuell, samt vid brett 
upplagda initiativ och kampanjer, för att 
de europeiska GNSS-systemen ska tas i 
bruk och användas också som incitament 
för andra organ. 

Or. en

Ändringsförslag 147
Fiona Hall Slutomröstning:

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Fastställa målen för utvecklingen av 
Galileo- och Egnossystemen.

Or. en
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Ändringsförslag 148
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa genomförandeåtgärder ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 35.3.

De åtgärder som krävs i led a ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 35.3.

De åtgärder som krävs i leden b och c ska 
antas genom delegerade akter enligt 
artikel 34.

Or. en

Ändringsförslag 149
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska med hjälp av bästa 
praxis för system och teknik för 
projektförvaltning övervaka 
genomförandet av programmen.

Or. en

Ändringsförslag 150
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska med hjälp av bästa 
praxis för system och teknik för 
projektförvaltning övervaka 
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genomförandet av programmen.

Or. en

Ändringsförslag 151
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Kommissionen ska varje år till 
Europaparlamentet och den kommitté 
som avses i artikel 35.1 tillhandahålla en 
rapport från en oberoende bedömare om 
kvaliteten på kommissionens system och 
teknik för programförvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 152
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Systemen och driften av dem ska vara
säkra.

1. Kommissionen ska se till att systemen 
och driften av dem är säkra.

Or. ro

Ändringsförslag 153
Henri Weber

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led a – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Senast till och med den 30 juni 2016
svara för säkerhetsackrediteringen i 
enlighet med kapitel III i förordning (EU) 
nr 912/2010, och för detta ändamål inleda 
och övervaka tillämpningen av 
säkerhetsförfaranden och genomföra 
inspektioner av systemets säkerhet.

i) Senast till och med den 1 januari 2014
svara för säkerhetsackrediteringen i 
enlighet med kapitel III i förordning (EU) 
nr 912/2010, och för detta ändamål inleda 
och övervaka tillämpningen av 
säkerhetsförfaranden och genomföra 
inspektioner av systemets säkerhet. Som ett 
led i styrningen av de europeiska 
GNSS-programmen ska 
säkerhetsackrediteringen av systemen 
skötas strikt oberoende av de uppgifter 
som kommer an på Europeiska byrån för 
GNSS. Därför måste nödvändiga åtgärder 
ha vidtagits senast den 1 januari 2014, 
framför allt för att dessa verksamheter 
funktionellt och strukturellt ska vara 
strikt åtskilda från den verksamhet som 
bedrivs av Europeiska byrån för GNSS. 
Ordföranden för 
säkerhetsackrediteringskommittén ska 
dessutom ensam företräda all verksamhet 
med anknytning till 
säkerhetsackreditering, framför allt då det 
avläggs rapport för Europaparlamentet 
och rådet om vilka framsteg som gjorts 
med säkerhetsackrediteringen.

Or. fr

Ändringsförslag 154
Antonio Cancian

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den ska vid driften av systemen bidra 
till marknadsföring av tjänsterna, bland 
annat genom marknadsanalyser om så 
krävs.

c) Den ska marknadsföra tjänsterna, och 
även göra marknadsanalyser om så krävs.

Or. en
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Ändringsförslag 155
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den ska vid driften av systemen bidra 
till marknadsföring av tjänsterna, bland 
annat genom marknadsanalyser om så 
krävs.

c) Den ska vid driften av systemen bidra 
till marknadsföring av tjänsterna, bland 
annat genom marknadsanalyser om så 
krävs, och se till att största möjliga 
samhällsekonomiska nytta uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 156
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Den ska sörja för att största möjliga 
samhällsekonomiska nytta uppnås genom 
programmen, bland annat genom att
i) utarbeta och förvalta en plan, grundad 
på prioriteringarna för de olika 
tillämpningsmarknaderna, och upprätta 
en färdplan för antagande per 
tillämpningsområde,
ii) identifiera områden där användningen 
av GNSS skulle kunna ge 
samhällsekonomisk nytta, och för 
kommissionen lägga fram riktlinjer för 
regleringsåtgärder som skulle kunna 
införas eller antas på EU-nivå för att 
tillvarata denna nytta,
iii) utforma en färdplan för 
standardisering och certifiering när detta 
är i unionens intresse och genomföra den 
i samarbete med 
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standardiseringsorganisationer och 
anmälda organ,
iv) förvalta forsknings- och 
utvecklingsmedel inom europeiska GNSS 
avsedda för utveckling och användning av 
tillämpningar och tjänster för marknaden 
för satellitnavigering, med särskilt fokus 
på små och medelstora företag, inklusive 
resurser som gjorts tillgängliga för detta 
ändamål enligt Horisont 2020,
v) genomföra verksamhet som inriktas på 
antagandet av europeiska 
GNSS-tillämpningar inom unionens 
territorium, identifiera och koppla 
samman europeiska 
spetskompetenscentrum som är 
specialiserade på specifika sektorer av 
europeiska GNSS-tillämpningar och 
tjänster och förvalta nätverket av centrum 
genom anlitande av expertisen hos 
offentliga myndigheter, universitet, 
forskningscentrum, användargrupper och 
industri, med särskilt fokus på små och 
medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 157
Vladimír Remek

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Den ska sörja för att programmen ger 
största möjliga samhällsekonomiska nytta 
genom att
i) stå i kontakt med och upprätthålla en 
fortlöpande dialog med kommissionens av 
frågan berörda generaldirektorat och 
unionens organ, för att trygga 
samverkansvinster vid driften av Egnos 
och Galileo inom unionens av frågan 
berörda politik, såsom sjöfarts- och 
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energipolitiken, politiken för hantering av 
civila krissituationer etc.,
ii) utforma och genomföra åtgärder som 
är ägnade att stimulera utvecklingen av 
tillämpningar inom olika sektorer av 
näringslivet, (sektorsövergripande 
inspiration), framför allt inom andra 
sektorer än rymdsektorn, och således kan 
påskynda utvecklingen av en 
nedströmsmarknad på europeisk nivå,
iii) tillförsäkra samverkansvinster med 
unionens politik och initiativ inom 
områden som berörs av frågan, också 
genom att det ingås avtal där unionens av 
fråga berörda organisationer påtar sig att 
överväga använda GNSS-teknik.

Or. en

Ändringsförslag 158
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led d – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Den ska även utföra andra uppdrag som 
kommissionen anförtror den genom 
delegeringsavtal som antas på grundval av 
ett beslut om delegering som fattas i 
enlighet med artikel 54.2 b i förordning 
(EG, Euratom) nr 1605/2002 och behandla 
särskilda frågor med anknytning till 
programmen, bland annat följande:

d) Den ska även senast [18 månader efter 
denna förordnings ikraftträdande] utföra 
andra uppdrag som kommissionen 
anförtror den genom delegeringsavtal som 
antas på grundval av ett beslut om 
delegering som fattas i enlighet med 
artikel 54.2 b i förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002 och behandla särskilda frågor 
med anknytning till programmen, bland 
annat följande:

Or. en

Ändringsförslag 159
Evžen Tošenovský



AM\906180SV.doc 41/58 PE492.596v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Europeiska byrån för GNSS ska varje 
år för kommissionen lägga fram en 
rapport från en oberoende bedömare om 
kvaliteten på byråns system och teknik för 
programförvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 160
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Europeiska byrån för GNSS ska med 
hjälp av bästa praxis för system och 
teknik för projektförvaltning övervaka 
genomförandet av sina uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 161
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Europeiska byrån för GNSS ska varje 
år till Europaparlamentet och den 
kommitté som avses i artikel 35.1 
tillhandahålla en rapport från en 
oberoende bedömare om kvaliteten på 
byråns system och teknik för 
programförvaltning.
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Or. en

Ändringsförslag 162
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den kommitté som avses i artikel 35.1 
ska höras i samband med sådana 
delegeringsavtal som avses i punkt 1 d i 
denna artikel i enlighet med 
samrådsförfarandet i artikel 35.2.
Kommittén ska underrättas om 
delegeringsavtal som ingås mellan 
unionen, företrädd av kommissionen, och 
Europeiska byrån för GNSS.

3. Den kommitté som avses i artikel 35.1 
ska höras i samband med sådana 
delegeringsavtal som avses i punkt 1 d i 
denna artikel i enlighet med 
samrådsförfarandet i artikel 35.2.
Europaparlamentet och kommittén ska 
underrättas om delegeringsavtal som ingås 
mellan unionen, företrädd av 
kommissionen, och Europeiska byrån för 
GNSS.

Or. en

Ändringsförslag 163
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska underrätta 
Europaparlamentet och rådet om del- och 
slutresultaten av utvärderingen av 
viktigare upphandlingsförfaranden och 
avtal med enheter inom den privata 
sektorn som Europeiska byrån för GNSS 
ska ingå.

Or. en
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Ändringsförslag 164
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ingå ett flerårigt
delegeringsavtal med Europeiska 
rymdorganisationen på grundval av ett 
beslut om delegering som fattas av 
kommissionen i enlighet med artikel 54.2 i 
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.
Avtalet ska omfatta delegerade uppgifter 
och budgetgenomförande i samband med 
genomförandet av programmen, särskilt 
färdigställandet av den infrastruktur som 
har sitt ursprung i Galileoprogrammet.

1. För Galileoprogrammets 
installationsfas ska kommissionen ingå ett 
delegeringsavtal med Europeiska 
rymdorganisationen där den senares 
uppgifter ska anges i detalj, särskilt vad 
gäller utformningen av och 
upphandlingen inom systemet. Avtalet 
med Europeiska rymdorganisationen ska 
ingås på grundval av ett beslut om 
delegering som fattas av kommissionen i 
enlighet med artikel 54.2 i förordning 
(EG, Euratom) nr 1605/2002.

Or. en

Ändringsförslag 165
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ingå ett flerårigt 
delegeringsavtal med Europeiska 
rymdorganisationen på grundval av ett 
beslut om delegering som fattas av 
kommissionen i enlighet med artikel 54.2 i 
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.
Avtalet ska omfatta delegerade uppgifter 
och budgetgenomförande i samband med 
genomförandet av programmen, särskilt 
färdigställandet av den infrastruktur som 
har sitt ursprung i Galileoprogrammet.

1. Kommissionen ska ingå ett flerårigt 
delegeringsavtal med Europeiska 
rymdorganisationen på grundval av ett 
beslut om delegering som fattas av 
kommissionen i enlighet med artikel 54.2 i 
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 
senast [18 månader efter denna 
förordnings ikraftträdande]. Avtalet ska 
omfatta delegerade uppgifter och 
budgetgenomförande i samband med 
genomförandet av programmen, särskilt 
färdigställandet av den infrastruktur som 
har sitt ursprung i Galileoprogrammet.

Or. en
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Ändringsförslag 166
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I övervaknings- och inspektionsåtgärderna 
ska det särskilt ingå en provisorisk plan för 
kostnadsberäkningar, systematisk 
information till kommissionen om 
kostnaderna och i händelse av skillnader 
mellan planerad budget och faktiska 
kostnader korrigeringar som ska garantera 
att infrastrukturen byggs upp inom ramen 
för anslagna medel.

I övervaknings- och inspektionsåtgärderna 
ska det särskilt ingå en provisorisk plan för 
kostnadsberäkningar, systematisk 
information från kommissionen, också till 
Europaparlamentet, om kostnaderna och i 
händelse av skillnader mellan planerad 
budget och faktiska kostnader 
korrigeringar som ska garantera att 
infrastrukturen byggs upp inom ramen för 
anslagna medel.

Or. ro

Ändringsförslag 167
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För programmens driftsfas ska 
Europeiska byrån för GNSS ingå sådana 
samarbetsavtal med Europeiska 
rymdorganisationen som är nödvändiga 
för att de ska kunna utföra sina respektive 
uppgifter enligt denna förordning under 
denna fas. Genom dessa samarbetsavtal 
ska man även fastställa hur Europeiska 
rymdorganisationens roll under denna fas 
samt dess samarbete med Europeiska 
byrån för GNSS ska se ut, särskilt när det 
gäller följande:
a) utformning, utarbetande, övervakning, 
validering och upphandling inom ramen 
för utvecklingen av framtida generationer 
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av systemen,
b) tekniskt stöd inom ramen för driften 
och underhållet av den befintliga 
generationen system.
Europaparlamentet och rådet ska 
underrättas av kommissionen om dessa 
samarbetsavtal och eventuella ändringar i 
dem.

Or. en

Ändringsförslag 168
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Europeiska rymdorganisationen ska 
samarbeta med Europeiska byrån för 
GNSS på grundval av arbetsavtal, 
inbegripet full delegering från Europeiska 
byrån för GNSS till Europeiska 
rymdorganisationen. Dessa arbetsavtal 
ska framför allt handla om Europeiska 
rymdorganisationens uppgift vad gäller
a) utformning, utarbetande, upphandling, 
övervakning och validering inom ramen 
för utvecklingen av framtida generationer 
av systemen,
b) tekniskt stöd inom ramen för driften 
och underhållet av den befintliga 
generationen system.
Europaparlamentet och rådet ska 
underrättas om dessa arbetsavtal och 
eventuella ändringar i dem.

Or. en

Ändringsförslag 169
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den kommitté som avses i artikel 35.1 
ska höras i samband med sådana beslut om 
delegering som avses i punkt 1 i denna 
artikel i enlighet med samrådsförfarandet i 
artikel 35.2. Kommittén ska underrättas om 
det fleråriga delegeringsavtal som 
kommissionen och Europeiska 
rymdorganisationen ska ingå.

3. Den kommitté som avses i artikel 35.1 
ska höras i samband med sådana beslut om 
delegering som avses i punkt 1 i denna 
artikel i enlighet med samrådsförfarandet i 
artikel 35.2. Kommittén och 
Europaparlamentet ska underrättas om det 
fleråriga delegeringsavtal som 
kommissionen och Europeiska 
rymdorganisationen ska ingå.

Or. ro

Ändringsförslag 170
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den kommitté som avses i artikel 35.1 
ska höras i samband med sådana beslut om 
delegering som avses i punkt 1 i denna 
artikel i enlighet med samrådsförfarandet i 
artikel 35.2. Kommittén ska underrättas om 
det fleråriga delegeringsavtal som 
kommissionen och Europeiska 
rymdorganisationen ska ingå.

3. Den kommitté som avses i artikel 35.1 
ska höras i samband med sådana beslut om 
delegering som avses i punkt 1 i denna 
artikel i enlighet med samrådsförfarandet i 
artikel 35.2. Europaparlamentet och
kommittén ska underrättas om det fleråriga 
delegeringsavtal som kommissionen och 
Europeiska rymdorganisationen ska ingå.

Or. en

Ändringsförslag 171
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska informera den 
kommitté som avses i artikel 35.1 om del-
och slutresultaten av utvärderingen av 
upphandlingsförfarandena och de avtal 
med företag som Europeiska 
rymdorganisationen ska ingå.

4. Kommissionen ska informera 
Europaparlamentet och rådet om del- och 
slutresultaten av utvärderingen av viktigare 
upphandlingsförfaranden och avtal med 
företag som Europeiska 
rymdorganisationen ska ingå.

Or. en

Ändringsförslag 172
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska informera den 
kommitté som avses i artikel 35.1 om del-
och slutresultaten av utvärderingen av 
upphandlingsförfarandena och de avtal 
med företag som Europeiska 
rymdorganisationen ska ingå.

4. Kommissionen ska informera 
budgetmyndigheten om del- och 
slutresultaten av utvärderingen av 
upphandlingsförfarandena och de avtal 
med företag som Europeiska 
rymdorganisationen ska ingå.

Or. en

Ändringsförslag 173
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 20 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Undvikande av eventuellt missbruk av 
en dominerande ställning och långvarigt
beroende av en enda leverantör.

b) Undvikande av eventuellt missbruk av 
en dominerande ställning och beroende av 
en enda leverantör.

Or. ro
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Ändringsförslag 174
Christine De Veyrac

Förslag till förordning
Artikel 20 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Anlitande, efter situationens krav, av 
flera leverantörer, med användning av 
metoden med dubbla leverantörer, varvid 
denna metod uttryckligen bör finnas med 
som urvalskriterium vid anbudsinfordran, 
alltid när det är möjligt och relevant.

Or. fr

Motivering

Föredragandens förslag förtjänar stöd. Av öppenhetsskäl bör det på denna punkt göras klart 
att alla som deltar bör underrättas, från och med att anbudsinfordran offentliggörs, om att 
denna metod kommer att användas.

Ändringsförslag 175
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 20 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Anlitande av flera leverantörer, alltid i 
mån av möjlighet.

Or. en

Ändringsförslag 176
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Villkorade flerfasavtal omfattar en fast 
fas, som motsvaras av ett budgetåtagande, 
samt en eller flera villkorade faser. I 
upphandlingshandlingarna ska det anges 
vilka element som ingår i det villkorade 
flerfasavtalet. Särskilt ska föremål, pris 
eller former för fastställande av pris samt 
former för utförande av prestationerna i 
varje fas anges.

2. Villkorade flerfasavtal omfattar en fast 
fas, som motsvaras av ett budgetåtagande, 
samt ett fast åtagande att utföra de 
avtalsenliga byggentreprenaderna eller 
tjänsterna för denna fas samt en eller flera 
villkorade faser där både budgeten och 
utförandet ska omfattas av villkor. I 
upphandlingshandlingarna ska det anges 
vilka element som ingår i det villkorade 
flerfasavtalet. Särskilt ska föremål, pris 
eller former för fastställande av pris samt 
former för utförande av prestationerna i 
varje fas anges.

Or. ro

Ändringsförslag 177
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om den upphandlande myndigheten 
konstaterar att byggentreprenaderna eller 
tjänsterna inte utförts inom någon fas får 
den kräva skadestånd och säga upp 
avtalet.

Or. ro

Ändringsförslag 178
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Till skillnad från ett avtal som ersätter Till skillnad från ett avtal som ersätter 
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resultat och för vilka priset eller formerna 
för fastställande av priset står angivna på 
förhand i de avtalshandlingar som rör 
upphandlingen, ersätter 
självkostnadsbaserade avtal de medel som 
tagits i anspråk och inte en färdig produkt 
eller tjänst. Det pris som ska betalas utgörs 
av ersättning för samtliga faktiska utgifter 
som uppdragstagaren har haft på grund av 
avtalets genomförande, såsom 
personalkostnader, materialkostnader eller 
kostnader för förbrukningsmateriel och 
användning av utrustning och infrastruktur 
som krävs för fullgörande av avtalet. Till 
dessa utgifter läggs antingen ett 
schablonbelopp som täcker allmänna 
omkostnader och vinst eller ett belopp som 
täcker allmänna omkostnader och en 
andel som fastställs med ledning av 
måluppfyllelse och tidhållighet.

resultat och för vilka priset eller formerna 
för fastställande av priset står angivna på 
förhand i de avtalshandlingar som rör 
upphandlingen, ersätter 
självkostnadsbaserade avtal de medel som 
tagits i anspråk och inte en färdig produkt 
eller tjänst. Det pris som ska betalas utgörs 
av ersättning för samtliga faktiska utgifter 
som uppdragstagaren har haft på grund av 
avtalets genomförande, såsom 
personalkostnader, materialkostnader eller 
kostnader för förbrukningsmateriel och 
användning av utrustning och infrastruktur 
som krävs för fullgörande av avtalet. Till 
dessa utgifter läggs antingen ett 
schablonbelopp som täcker allmänna 
omkostnader.

Or. ro

Ändringsförslag 179
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Takpriset för ett helt eller delvis 
självkostnadsbaserat avtal är det största 
pris som kan utbetalas. Det får inte 
överskridas utom i vederbörligen 
motiverade undantagsfall med den 
upphandlande myndighetens medgivande 
på förhand.

3. Takpriset för ett helt eller delvis 
självkostnadsbaserat avtal är det största 
pris som kan utbetalas.

Or. ro

Ändringsförslag 180
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till förordning
Artikel 24 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Det ökar inte upphandlingens värde 
med mer än 15 procent av vad 
ursprungligen överenskommits.

Or. ro

Ändringsförslag 181
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den upphandlande myndigheten får 
ålägga varje anbudsgivare att lägga ut en 
del av upphandlingen på olika nivåer till 
företag som inte tillhör anbudsgivarens 
grupp av företag. Denna minimiandel av 
underentreprenad ska uttryckas i form av 
ett intervall med en minsta och en största 
andel. Intervallet ska stå i proportion till 
upphandlingens föremål och värde och 
den berörda verksamhetssektorns art, 
särskilt vad gäller konkurrenssituationen 
och konstaterad industripotential.

1. Den upphandlande myndigheten ska 
anmoda anbudsgivaren att medelst 
konkurrensutsatt upphandling lägga ut en 
del av upphandlingen på 
underleverantörer på lämpliga nivåer till 
andra företag än de som tillhör 
anbudsgivarens grupp av företag.

Or. en

Ändringsförslag 182
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 26 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska fastställa ett flerårigt 
arbetsprogram med de huvudsakliga 

Kommissionen ska genom delegerade 
akter enligt artikel 34 fastställa ett flerårigt 
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åtgärder, den preliminära budget och den 
tidplan som krävs för att nå målen för 
programmen Galileo och Egnos enligt 
artikel 1.4 och 1.5.

arbetsprogram med de huvudsakliga 
åtgärder, den preliminära budget och den 
tidplan som krävs för att nå målen för 
programmen Galileo och Egnos enligt 
artikel 1.4 och 1.5.

Or. en

Ändringsförslag 183
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 26 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av det fleråriga 
arbetsprogrammet ska kommissionen anta 
ett årligt arbetsprogram med en plan för 
genomförande av det fleråriga programmet 
och motsvarande finansiering.

På grundval av det fleråriga 
arbetsprogrammet ska kommissionen i 
enlighet med det granskningsförfarande
som avses i artikel 35.3 anta ett årligt 
arbetsprogram med en plan för 
genomförande av det fleråriga programmet 
och motsvarande finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 184
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 26 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa genomförandeåtgärder ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 35.3.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 185
Henri Weber
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Förslag till förordning
Artikel 29 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För utförandet av sådana uppgifter av 
teknisk karaktär som avses i artikel 13.2 får 
kommissionen anlita nödvändigt bistånd, 
särskilt av experter från nationella 
rymdorgan, oberoende experter samt 
organisationer som kan tillhandahålla 
opartiska analyser och yttranden om 
programmens genomförande.

För utförandet av sådana uppgifter av 
teknisk karaktär som avses i artikel 13.2 får 
kommissionen anlita nödvändigt bistånd, 
särskilt med hjälp av kapaciteten och 
expertisen vid nationella rymdorgan, 
oberoende experter samt organisationer 
som kan tillhandahålla opartiska analyser 
och yttranden om framstegen med 
programmens genomförande.

Or. fr

Ändringsförslag 186
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska se till att skyddet för 
personuppgifter och privatliv garanteras, 
att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas vid 
utformningen och installationen av 
systemen och att lämpliga garantier 
infogas i dem.

1. Kommissionen ska se till att skyddet för 
personuppgifter och privatliv 
genomgående garanteras, att tillräckliga
säkerhetsåtgärder vidtas vid utformningen,
installationen och driften av systemen och 
att tillräckliga garantier infogas i dem.

Or. en

Ändringsförslag 187
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 32
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ansvara för 
genomförandet av denna förordning.
Kommissionen ska varje år, i samband med 
presentationen av det preliminära 
budgetförslaget, lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av programmen.

Kommissionen ska ansvara för 
genomförandet av denna förordning.
Kommissionen ska varje år, i samband med 
presentationen av det preliminära 
budgetförslaget, lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av programmen. I 
rapporten ska det i detalj redogöras för 
budgetfördelningen vid finansieringen av 
nuvarande och tidigare åtgärder för 
genomförande av programmet.

Or. en

Ändringsförslag 188
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ansvara för 
genomförandet av denna förordning.
Kommissionen ska varje år, i samband med 
presentationen av det preliminära 
budgetförslaget, lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av programmen.

Kommissionen ska ansvara för 
genomförandet av denna förordning.
Kommissionen ska varje år, i samband med 
presentationen av det preliminära 
budgetförslaget, lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av programmen. Denna 
rapport ska bland annat innehålla 
följande:
a) En utvärdering av programmets 
genomförande och av framstegen med 
uppfyllandet av de mål som fastställts i 
enlighet med artikel 1.4 och 1.5.
b) En uppdaterad riskbedömning och 
riskkontroll och en utvärdering av 
riskernas eventuella konsekvenser för 
kostnaderna och tidplanen.
c) En sammanfattning av all information 
som lämnats till budgetmyndigheten i 
enlighet med artiklarna 7.3, 8.2, 9.2 och 
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16.4.
d) En utvärdering av hur det fleråriga 
delegeringsavtal som ingåtts i enlighet 
med artikel 16.1 fungerar.

Or. en

Ändringsförslag 189
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 32 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i tillräckligt god tid 
informera Europaparlamentet och rådet 
om den anser att det kan finnas 
okontrollerbara risker eller andra 
faktorer som skulle kunna orsaka 
väsentliga avvikelser från programmet, 
särskilt beträffande kostnaderna och 
tidplanen.

Or. en

Ändringsförslag 190
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 32 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rapporterna ska innefatta all relevant 
information om riskerna och 
kostnadshanteringen i samband med 
programmen.

Or. en
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Ändringsförslag 191
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid utvärderingen ska man även granska 
möjligheter till förenkling, intern och 
extern överensstämmelse med annan 
verksamhet, målens relevans och 
åtgärdernas bidrag till unionens 
prioriteringar i fråga om smart, hållbar 
tillväxt för alla. Hänsyn ska tas till resultat 
av utvärderingar av tidigare åtgärders 
långsiktiga följdverkningar.

Vid utvärderingen ska man även granska 
den tekniska utvecklingen på området, 
möjligheter till förenkling, intern och 
extern överensstämmelse med annan 
verksamhet, målens relevans och 
åtgärdernas bidrag till unionens 
prioriteringar i fråga om smart, hållbar 
tillväxt för alla. Hänsyn ska tas till resultat 
av utvärderingar av tidigare åtgärders 
långsiktiga följdverkningar.

Or. ro

Ändringsförslag 192
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rätten att anta de akter som nämns i 
artiklarna 5 och 14 delegeras till 
kommissionen tills vidare från och med 
den 1 januari 2014.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 5 och 14 ska ges till 
kommissionen för en period av fem år från 
och med den 1 januari 2014. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenhet senast 
nio månader före utgången av perioden 
av sju år. Delegeringen av befogenhet ska 
genom tyst medgivande förlängas med 
perioder av samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av varje period 
från och med datumet för direktivets 
ikraftträdande.

Or. ro
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Ändringsförslag 193
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rätten att anta de akter som nämns i 
artiklarna 5 och 14 delegeras till 
kommissionen tills vidare från och med 
den 1 januari 2014.

2. Rätten att anta de akter som nämns i 
artiklarna 5, 6, 13, 14 och 26 delegeras till 
kommissionen tills vidare från och med 
den 1 januari 2014.

Or. en

Ändringsförslag 194
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Delegeringen av de befogenheter som 
avses i artiklarna 5 och 14 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet.
Beslutet om återkallande avslutar 
delegeringen av de befogenheter som anges 
i beslutet. Beslutet får verkan dagen efter 
det att det har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning eller vid ett 
senare datum som anges i beslutet. Beslutet 
påverkar inte sådana delegerade akter som 
redan trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 5, 6, 13, 14 och 26 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Beslutet om återkallande avslutar 
delegeringen av de befogenheter som anges 
i beslutet. Beslutet får verkan dagen efter 
det att det har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning eller vid ett 
senare datum som anges i beslutet. Beslutet 
påverkar inte sådana delegerade akter som 
redan trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 195
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antagits i enlighet 
med artiklarna 5 och 14 träder endast i 
kraft om varken Europaparlamentet eller 
rådet gör några invändningar inom 
två månader från och med anmälan av 
akten till Europaparlamentet och rådet, 
eller om både Europaparlamentet och rådet 
innan tidsfristen löper ut har underrättat 
kommissionen om att de inte har för avsikt 
att göra invändning. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ får 
fristen förlängas med två månader.

5. En delegerad akt som antagits i enlighet 
med artiklarna 5, 6, 13, 14 och 26 träder 
endast i kraft om varken 
Europaparlamentet eller rådet gör några 
invändningar inom två månader från och 
med anmälan av akten till 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet innan 
tidsfristen löper ut har underrättat 
kommissionen om att de inte har för avsikt 
att göra invändning. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ får 
fristen förlängas med två månader.

Or. en

Ändringsförslag 196
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Företrädare för Europeiska byrån för 
GNSS och Europeiska rymdorganisationen 
får delta som observatörer i arbetet i 
kommittén enligt de villkor som fastställs i 
dess arbetsordning.

4. Företrädare för Europeiska byrån för 
GNSS och Europeiska rymdorganisationen 
ska delta som observatörer i arbetet i 
kommittén enligt de villkor som fastställs i 
dess arbetsordning.

Or. en


