
PR\904241RO.doc PE489.561v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie

2011/0392(COD)

5.6.2012

***I
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind implementarea și operarea sistemelor europene de 
radionavigație prin satelit

(COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportor: Marian-Jean Marinescu



PE489.561v02-00 2/51 PR\904241RO.doc

RO

PR_COD_1amCom

Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind implementarea și operarea sistemelor europene de radionavigație prin satelit
(COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2011)0814),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 172 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0464/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru afaceri externe, al Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru transport și turism 
(A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Politica europeană în domeniul 
radionavigației prin satelit urmărește 
punerea la dispoziția Uniunii a două 
sisteme de radionavigație prin satelit, 
sistemul construit în cadrul programului 
Galileo și sistemul EGNOS (denumite în 
continuare „sistemele”). Aceste sisteme 
decurg din programele Galileo și, 

(1) Politica europeană în domeniul 
radionavigației prin satelit urmărește 
punerea la dispoziția Uniunii a două 
sisteme de radionavigație prin satelit, 
sistemul construit în cadrul programului 
Galileo și sistemul EGNOS (denumite în 
continuare „sistemele”). Aceste sisteme 
decurg din programele Galileo și, 
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respectiv, EGNOS (denumite în continuare
„programele”). Fiecare infrastructură este 
compusă din sateliți și dintr-o rețea de 
stații terestre.

respectiv, EGNOS (denumite în continuare
„programele”). Fiecare dintre cele două 
infrastructuri utilizează sateliți și o rețea 
de stații terestre.

Or. en

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Programul EGNOS vizează 
îmbunătățirea calității semnalelor 
recepționate de la sistemele globale de 
radionavigație prin satelit (denumite în 
continuare „GNSS” pentru Global 
Navigation Satellite Systems).

(3) Programul EGNOS vizează 
îmbunătățirea calității semnalelor 
recepționate de la diferitele sisteme globale 
de radionavigație prin satelit (denumite în 
continuare „GNSS” pentru Global 
Navigation Satellite Systems).

Or. en

Amendamentul 3
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. Totuși, 
acoperirea geografică incompletă 
împiedică multe regiuni ale Uniunii să 
beneficieze de serviciile furnizate în 
cadrul EGNOS. Prin urmare, ar trebui 
acordată prioritate absolută asigurării 
faptului că sunt incluse teritoriile statelor 
membre. De asemenea, ar fi oportună și 
extinderea ariei de acoperire, în special la 
teritoriile  țărilor candidate și ale țărilor 
terțe acoperite de Cerul Unic European și 
de Politica Europeană de Vecinătate. 
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Această extindere la țări terțe nu ar trebui 
să întârzie extinderea acoperirii în cadrul 
Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Este important să se asigure că nu 
există obstacole în calea absorbției 
serviciilor furnizate în cadrul celor două
programe. Perceperea de taxe pentru 
utilizarea unora dintre servicii ar constitui 
un astfel de obstacol. Având în vedere 
acest aspect, serviciile privind siguranța 
vieții ar trebui să fie gratuite. Aceeași 
abordare ar trebui să se aplice și în ceea 
ce privește utilizarea serviciului public 
reglementat de către statele membre și 
anumite organisme ale Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Deoarece Uniunea asigură, în 
principiu, totalitatea finanțării programelor, 
este necesar să se prevadă că aceasta deține 
proprietatea tuturor activelor corporale și 
necorporale constituite sau dezvoltate în 
cadrul acestor programe. Pentru 
respectarea deplină a drepturilor 
fundamentale în materie de proprietate, 
este necesar să se stabilească aranjamentele 
necesare cu proprietarii existenți, în special 
pentru părțile esențiale ale infrastructurilor 

(12) Deoarece Uniunea asigură, în 
principiu, totalitatea finanțării programelor, 
este necesar să se prevadă că aceasta deține 
proprietatea tuturor activelor corporale și 
necorporale constituite sau dezvoltate în 
cadrul acestor programe. Pentru 
respectarea deplină a drepturilor 
fundamentale în materie de proprietate, 
este necesar să se stabilească aranjamentele 
necesare cu proprietarii existenți, în special 
pentru părțile esențiale ale infrastructurilor 
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și securitatea acestora. Pentru a facilita 
adoptarea radionavigației prin satelit de 
către piețe este necesar să se asigure că 
părțile terțe pot dispune de o utilizare 
optimă, în special în ceea ce privește 
drepturile de proprietate intelectuală 
decurgând din programe și aparținând 
Uniunii, în special pe plan economic și 
social.

și securitatea acestora. Pentru a facilita 
adoptarea radionavigației prin satelit de 
către piețe este necesar să se asigure că 
părțile terțe pot dispune de o utilizare 
optimă, în special în ceea ce privește 
drepturile de proprietate intelectuală 
decurgând din programe și aparținând 
Uniunii, în special pe plan economic și 
social. Comisia ar trebui să se asigure că 
poate transfera sau concesiona drepturi 
de proprietate intelectuală care decurg din 
activitățile derulate în cadrul programelor 
către părți terțe, dacă se consideră 
necesar pe baza unei evaluări individuale.

Or. en

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Activele corporale create sau 
dezvoltate în afara programelor nu sunt 
afectate de dispozițiile privind 
proprietatea stabilite în prezentul 
regulament. Totuși, aceste active pot, 
ocazional, să fie relevante pentru 
derularea programelor. Pentru a încuraja 
dezvoltarea de noi tehnologii în afara 
programelor, Comisia ar trebui să 
încurajeze țările terțe să îi atragă atenția 
asupra unor astfel de active relevante și, 
în cazul în care acestea sunt avantajoase 
pentru programe, să negocieze utilizarea 
corespunzătoare a lor.

Or. en

Amendamentul 7
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) 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
exploatării sistemelor.

Or. en

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Parlamentul European și Consiliul, în 
ceea ce privește propunerea Comisiei din 
29 iunie 2011, [au decis] să aloce o sumă 
maximă de [7 897] de milioane EUR la 
prețuri curente pentru finanțarea 
activităților legate de programe în perioada 
1 ianuarie 2014-31 decembrie 2020. Este 
necesar să se precizeze că aceste activități 
acoperă, de asemenea, și protecția 
sistemelor și funcționarea acestora, inclusiv 
în timpul lansării sateliților. În acest sens, o 
participare la costurile necesare pentru a 
beneficia de serviciile capabile să ofere 
această protecție, cum sunt, printre altele, 
cele oferite de sistemele de cunoaștere a 
situației spațiale (precum „Space 
Situational Awareness”), ar putea fi 
finanțată din bugetul alocat programelor în 
măsura disponibilității decurgând dintr-o 
administrare riguroasă a costurilor și cu 
respectarea deplină a sumei totale 
menționată mai sus și fixată la articolul [x] 
din regulamentul XYZ al Consiliului de 
stabilire a cadrului financiar pentru 

(15) Parlamentul European și Consiliul, în 
ceea ce privește propunerea Comisiei din 
29 iunie 2011, [au decis] să aloce o sumă 
maximă de [7 897] de milioane EUR la 
prețuri curente pentru finanțarea 
activităților legate de programe în perioada 
1 ianuarie 2014-31 decembrie 2020.
Pentru claritate și pentru a contribui la 
controlarea costurilor, această sumă 
totală ar trebui defalcată pe categorii 
diferite. Cu toate acestea, în vederea 
flexibilității, Comisia ar trebui să poată 
realoca fonduri de la o categorie la alta. 
Programul activităților ar trebui să 
includă, de asemenea, și protecția 
sistemelor și funcționarea acestora, inclusiv 
în timpul lansării sateliților. În acest sens, o 
participare la costurile necesare pentru a 
beneficia de serviciile capabile să ofere 
această protecție, cum sunt, printre altele, 
cele oferite de sistemele de cunoaștere a 
situației spațiale (precum „Space 
Situational Awareness”), ar putea fi 
finanțată din bugetul alocat programelor în 



PE489.561v02-00 10/51 PR\904241RO.doc

RO

perioada 2014-2020. Prezentul regulament 
stabilește, pentru continuarea programelor, 
un pachet financiar care constituie referința 
preferată, în sensul punctului [17] al 
acordului interinstituțional din xx/yy/201z 
între Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind cooperarea în materie 
bugetară și buna gestiune financiară în 
sensul articolului 14 [din propunerea de 
regulament a Consiliului din 29 iunie 
2011] de stabilire a cadrului financiar 
multianual pentru perioada 2014-2020.

măsura disponibilității decurgând dintr-o 
administrare riguroasă a costurilor și cu 
respectarea deplină a sumei totale 
menționată mai sus și fixată la articolul [x] 
din regulamentul XYZ al Consiliului de 
stabilire a cadrului financiar pentru 
perioada 2014-2020. Prezentul regulament 
stabilește, pentru continuarea programelor, 
un pachet financiar care constituie referința 
preferată, în sensul punctului [17] al 
acordului interinstituțional din xx/yy/201z 
între Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind cooperarea în materie 
bugetară și buna gestiune financiară în 
sensul articolului 14 [din propunerea de 
regulament a Consiliului din 29 iunie 
2011] de stabilire a cadrului financiar 
multianual pentru perioada 2014-2020.

Or. en

Amendamentul 9
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 
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.

(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 
acțiunile prealabile sau pregătitoare ale 
acestei etape, și de operarea sistemului 
EGNOS. Creditele ar trebui, de asemenea, 
acordate pentru finanțarea activităților 
legate de maximizarea avantajelor 
socioeconomice a programelor și pentru 
finanțarea altor anumite activități necesare 
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pentru administrarea și atingerea 
obiectivelor programului.

Or. en

Amendamentul 10
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) Este deosebit de importantă
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. Acesta ar trebui să fie obiectivul 
activităților legate de maximizarea 
avantajelor socioeconomice ale 
programelor, care ar trebui să includă 
activități finanțate în cadrul programului 
Orizont 2020, un program-cadru pentru 
cercetare și inovare, și derulate în 
contextul programelor.

Or. en

Amendamentul 11
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 toate veniturile 
generate de sisteme să fie colectate de 
Uniune și să fie utilizate pentru a sprijini 
programele. În special, ar trebui utilizate 
pentru finanțarea activităților destinate 
maximizării avantajelor socioeconomice 
ale programelor.  În plus, un mecanism de 
repartizare a veniturilor ar putea fi prevăzut 
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în contractele încheiate cu întreprinderi din 
sectorul privat.

Or. en

Amendamentul 12
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 
permite Comisiei, ca reprezentant al

(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 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 
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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.

maximizării beneficiilor socioeconomice 
ale programelor. În plus, agenția ar trebui
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.

Or. en

Amendamentul 13
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) Pentru etapa de punere în folosință a 
programului Galileo, Uniunea ar trebui să 
încheie cu Agenția Spațială Europeană un 
acord de delegare în care să stabilească 
sarcinile agenției în etapa respectivă.
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, oferind 
totodată suficientă flexibilitate agenției 
pentru desfășurarea eficace a sarcinilor 
sale. 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.

Or. en
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Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 24a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Pentru faza de exploatare a 
programelor, Agenția GNSS European ar 
trebui să încheie acorduri de lucru cu 
Agenția Spațială Europeană, în care să 
stabilească sarcinile acesteia din urmă în 
dezvoltarea generației viitoare de sisteme 
și în furnizarea de sprijin tehnic în raport 
cu generația actuală de sisteme. În acest 
context, trebuie remarcat faptul că 
activitățile de cercetare și dezvoltare 
tehnologică legate de evoluția sistemelor 
vor fi finanțate în cadrul programului 
Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 15
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 

(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 
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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 
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.

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 
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.
Având în vedere structura specifică a 
industriei spațiale și valoarea sa 
strategică, este totodată necesar ca în 
procedura de achiziții publice să se acorde 
atenție importanței păstrării capacității 
industriale în sectorul spațial în Uniune.

Or. en

Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Pentru a defini măsurile necesare 
pentru a garanta compatibilitatea și 

(37) Pentru a defini măsurile necesare 
pentru a garanta compatibilitatea și 
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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 
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.

interoperabilitatea sistemelor cu alte 
sisteme de radionavigație prin satelit, 
precum și cu alte mijloace de 
radionavigație convenționale, pentru a 
asigura securitatea sistemelor și a 
funcționării acestora și pentru a stabili un 
cadru pentru gestionarea drepturilor de 
proprietate intelectuală, 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 ar trebui
să asigure o transmitere simultană, în timp
util și adecvată a documentelor relevante 
către Parlamentul European și Consiliu.

Or. en

Amendamentul 17
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 europene de 
radionavigație prin sateliți 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.

Or. en
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Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sistemul constituit în cadrul 
programului Galileo este o infrastructură 
globală de radionavigație prin satelit
(GNSS) autonomă care cuprinde o 
constelație de sateliți și o rețea globală de 
stații terestre.

(2) Sistemul constituit în cadrul 
programului Galileo este o infrastructură 
globală de radionavigație prin satelit
(GNSS) autonomă menită în mod expres 
să servească unor scopuri civile care 
cuprinde o constelație de sateliți și o rețea
globală de stații terestre.

Or. en

Amendamentul 19
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 transmite semnale corectate și 
îmbunătățite emise de diferitele sisteme
globale de radionavigație prin satelit 
existente. Acesta cuprinde stații terestre și 
mai multe transpondere instalate pe sateliți 
geostaționari.

Or. en

Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) oferirea unui „serviciu privind 
siguranța vieții” (denumit „Safety of Life 
Service” sau SoL), orientat către utilizatorii 
pentru care securitatea este esențială. acest 
serviciu răspunde, de asemenea, cerințelor 
de continuitate, de disponibilitate și de

(b) oferirea unui serviciu gratuit privind 
siguranța vieții (denumit „Safety of Life 
Service” sau SoL), orientat către utilizatorii 
pentru care securitatea este esențială. Acest 
serviciu răspunde, totodată, exigențelor de 
continuitate, disponibilitate și precizie ale 
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precizie impuse în anumite sectoare și 
include o funcție de integritate care permite
prevenirea utilizatorului în caz de 
disfuncție a sistemului;

anumitor sectoare și include o funcție de 
integritate care permite avertizarea
utilizatorului în cazul oricăror 
disfuncționalități ale sistemului;

Or. en

Amendamentul 21
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 organisme guvernamentale, 
pentru aplicațiile sensibile care necesită un 
nivel ridicat de continuitate a serviciului. 
Acest serviciu utilizează semnale
puternice, criptate și trebuie oferit gratuit 
statelor membre și instituțiilor Uniunii, 
inclusiv Serviciului de Acțiune Externă;

Or. en

Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) oferirea unui „serviciul privind 
siguranța vieții” (SoL), orientat către 
utilizatorii pentru care securitatea este 
esențială; acest serviciu răspunde, în 
special, cerințelor de continuitate, de 
disponibilitate și de precizie impuse în 
anumite sectoare și include o funcție de 
integritate care permite prevenirea 
utilizatorului în caz de disfuncționalitate a 
sistemului în zona de acoperire.

(c) oferirea unui serviciu gratuit privind 
siguranța vieții (denumit „Safety of Life 
Service” sau SoL), orientat către 
utilizatorii pentru care securitatea este 
esențială. acest serviciu răspunde, în 
special, cerințelor de continuitate, de 
disponibilitate și de precizie impuse în 
anumite sectoare și include o funcție de 
integritate care permite prevenirea 
utilizatorului în caz de disfuncționalitate a 
sistemului în zona de acoperire.
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Or. en

Amendamentul 23
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 în cel mai 
scurt timp posibil a 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 candidate și țărilor terțe 
care sunt acoperite de cerul unic european
și de Politica Europeană de Vecinătate.

Or. en

Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 2

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 exploatarea
sistemelor în cadrul programelor europene 
de radionavigație prin satelit, în special 
cele referitoare la guvernanța și contribuția 
financiară a Uniunii.

Or. en

Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 3 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o etapă de dezvoltare și de validare care 
cuprinde construcția și lansarea primilor 
sateliți, realizarea primelor infrastructuri 
terestre, precum și toate lucrările și 
operațiunile necesare care permit validarea 
sistemului pe orbită. Obiectivul constă în 
finalizarea acestei etape în 2013;

(b) o etapă de dezvoltare și de validare, 
programată să se încheie până în 2013,
care cuprinde construcția și lansarea 
primilor sateliți, realizarea primelor 
infrastructuri terestre, precum și toate 
lucrările și operațiunile necesare care 
permit validarea sistemului pe orbită;

Or. en

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o etapă de desfășurare, care cuprinde 
realizarea și protejarea tuturor 
infrastructurilor spațiale și terestre, precum 
și operațiunile legate de aceasta, care 
includ pregătirile pentru etapa de operare.
Obiectivul este ca această etapă, inițiată 
în 2008, să se încheie în 2020;

(c) o etapă de desfășurare, care urmează să 
fie finalizată până în 2020, care cuprinde 
realizarea și protejarea tuturor 
infrastructurilor spațiale și terestre, precum 
și operațiunile legate de aceasta, care 
includ pregătirile pentru etapa de operare.

Or. en

Amendamentul 27
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

(d) o etapă de operare care cuprinde
activități operaționale, inclusiv
gestionarea infrastructurii, întreținerea, 
îmbunătățirea constantă și protejarea 
sistemului, operațiunile de acreditare și de 
standardizare legate de program și 
furnizarea, promovarea și comercializarea 
serviciilor menționate la articolul 1 
alineatul (4) și a aplicațiilor și serviciilor 
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această etapă să înceapă progresiv între
2014 și 2015, odată cu furnizarea primelor 
servicii.

dezvoltate pe baza acestor servicii, 
activități de dezvoltare și punere în 
exploatare pentru evoluția sistemului și 
pentru viitoarele generații ale sistemului, 
inclusiv achiziții publice și toate celelalte 
activități necesare dezvoltării sistemului și 
bunei derulări a programului. Această 
etapă începe în 2014, odată cu furnizarea 
primelor servicii. Capacitatea 
operațională totală este atinsă până în 
2020.

Or. en

Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operarea sistemului EGNOS Exploatarea sistemului EGNOS

Or. en

Amendamentul 29
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 
comercializarea de servicii.

Exploatarea sistemului EGNOS include în 
principal activități operaționale, inclusiv
gestionarea infrastructurii, întreținerea, 
îmbunătățirea constantă și protejarea 
sistemului, operațiunile de acreditare, de 
certificare și de standardizare legate de 
program și furnizarea, promovarea și 
comercializarea serviciilor menționate la 
articolul 1 alineatul (5) și a aplicațiilor și 
serviciilor dezvoltate pe baza acestor 
servicii, activități de dezvoltare și punere 
în exploatare pentru evoluția sistemului și 
pentru viitoarele generații ale sistemului, 
inclusiv achiziții publice, și totalitatea 
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elementelor care asigură fiabilitatea 
sistemului și a funcționării acestuia, 
precum și extinderea ariei geografice de 
acoperire a serviciilor în conformitate cu 
articolul 1 alineatul (5).

Or. en

Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia asigură utilizarea optimă, în 
special, a drepturilor de proprietate 
intelectuală ale Uniunii.

Comisia se asigură că activele corporale 
menționate la alineatul (1) sunt utilizate
în mod optim. În special, Comisia 
gestionează drepturile de proprietate 
intelectuală care decurg din activitățile 
derulate în cadrul programului în cel mai 
eficient mod posibil, ținând seama de 
interesele tuturor părților interesate și de 
necesitatea de a asigura dezvoltarea 
armonioasă a piețelor și a noilor 
tehnologii. În acest sens, Comisia se 
asigură că contractele încheiate în cadrul 
programelor includ posibilitatea de a 
transfera sau concesiona drepturile de 
proprietate intelectuală care decurg din 
activitățile derulate în cadrul programelor 
către țări terțe.

Or. en

Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește, prin acte delegate, în 
conformitate cu articolul 34, un cadru 
pentru gestionarea drepturilor de 
proprietate intelectuală astfel cum se 
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menționează la alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) activitățile legate de etapa de 
desfășurare a programului Galileo,
inclusiv activitățile de administrare și 
monitorizare a acestei etape;

(a) activități legate de segmente spațial și 
de completare ale programului Galileo,
incluzând, fără a se limita la acestea, 
punerea în folosință a constelației de 
referință împreună cu sateliții de rezervă 
necesari, lansările asociate, completările 
datorate uzurii morale și dezvoltării unei 
noi generații de sateliți;

Or. en

Amendamentul 33
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 
pregătitoare pentru această etapă;

(b) activitățile legate de serviciile de la sol 
și de furnizare de servicii ale programului 
Galileo, incluzând, fără a se limita la 
acestea, dezvoltarea capacității de 
gestionare de la 18 la 24 de sateliți, 
redefinirea serviciilor „Safety of Life” și 
comercial, 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, mentenanța site-ului, 
angajarea de personal specializat pentru
centre, întreținerea segmentului din 
spațiu, exploatarea rețelei de 
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telecomunicații și servicii de suport pentru 
sistem; activități legate de maximizarea 
beneficiilor socio-economice ale 
programului;

Or. en

Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) activitățile legate de operarea
sistemului EGNOS.

(c) activități legate de exploatarea
sistemului EGNOS, incluzând, fără a se 
limita la acestea, contractul de exploatare 
pentru operarea și întreținerea sistemului, 
actualizarea și uzura morală ținând cont 
de diferitele versiuni ale sistemului, 
contractul de exploatare pentru 
transpondere, și extinderea ariei de 
acoperire geografică a serviciilor; 
activități legate de maximizarea 
beneficiilor socio-economice ale 
programului;

Or. en

Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) activități legate de gestionarea 
programelor, incluzând, fără a se limita la 
acestea, proiectare și achiziții publice, 
punerea sistemului în stare de 
funcționare, administrarea centrelor de 
securitate, gestionarea exploatării și a 
costurilor administrative.

Or. en
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Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Etapele de desfășurare și de operare
sunt finanțate de Uniune, în conformitate 
cu articolul 10 alineatul (1), fără a aduce 
atingere alineatelor (2) și (3) din prezentul 
articol.

(1) Activitățile legate de programul 
Galileo menționate la articolul 7 alineatul 
(1) literele (a), (b) și (ca) și alineatul (2)
sunt finanțate de către Uniune în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (1) și 
alineatul (1) literele (a), (b) și (d), fără a 
aduce atingere alineatelor (2) și (3) din 
prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea operării sistemului EGNOS Finanțarea exploatării sistemului EGNOS

Or. en

Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Uniunea finanțează operarea 
sistemului EGNOS, în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (1), fără a aduce 
atingere unei eventuale contribuții din alte 
surse de finanțare, în special din sursele 
menționate la alineatele (2) și (3) din 
prezentul articol.

(1) Uniunea finanțează activitățile legate 
de exploatarea EGNOS menționate la 
articolul 7 alineatul (1) literele (c) și (ca) 
și alineatul (2), în conformitate cu articolul 
10 alineatul (1) și alineatul (1a) literele (c) 
și (d), fără a aduce atingere unei eventuale 
contribuții din alte surse de finanțare, în 
special din sursele menționate la alineatele
(2) și (3) din prezentul articol.
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Or. en

Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Suma menționată la alineatul (1)este 
defalcată după cum urmează:

Or. en

Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1a – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru activitățile menționate la 
articolul 7 alineatul (1) litera (a), [2340] 
milioane de euro la prețurile actuale;

Or. en

Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1a – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru activitățile menționate la 
articolul 7 alineatul (1) litera (b), [3242] 
milioane de euro la prețurile actuale, din 
care cel puțin 7% se alocă activităților 
legate de maximizarea avantajelor 
socioeconomice ale programului 
menționate la articolul 7 alineatul (1) 
litera (b);

Or. en
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Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1a – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru activitățile menționate la 
articolul 7 alineatul (1) litera (c), [1698] 
milioane de euro la prețurile actuale, din 
care cel puțin 4% se alocă activităților 
legate de maximizarea avantajelor 
socioeconomice ale programului 
menționate la articolul 7 alineatul (1) 
litera (c);

Or. en

Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – litera d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru activitățile menționate la 
articolul 7 alineatul (1) litera (ca) și la 
articolul 7 alineatul (2), [617] milioane de 
euro la prețurile actuale.

Or. en

Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1a – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Marjele menite să acopere diferitele tipuri 
de risc se includ în fiecare categorie de 
cheltuieli.

Or. en
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Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1a – paragraful 3 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 programului.

Or. en

Amendamentul 46
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 articolul (1a) literele (a)-(d) 
unei alte categorii, până la un prag de 
10% din suma menționată la alineatul (1). 
În cazul în care orice 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 47
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 48
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Veniturile generate de operarea
sistemelor sunt colectate de Uniune, 
vărsate la bugetul Uniunii și alocate 
programelor. Dacă veniturile se dovedesc a 
fi mai ridicate decât cele necesare pentru 
finanțarea etapelor de operare a 
programelor, orice adaptare a principiului 
alocării acestor venituri este supusă 
aprobării de către autoritatea bugetară pe 
baza unei propuneri din partea Comisiei.

(1) Veniturile generate de exploatarea
sistemelor sunt colectate de Uniune, 
vărsate la bugetul Uniunii și alocate 
programelor, în special în vederea 
maximizării avantajelor socioeconomice 
ale acestora. Dacă veniturile se dovedesc a 
fi mai ridicate decât cele necesare pentru 
finanțarea etapelor de operare a 
programelor, orice adaptare a principiului 
alocării acestor venituri este supusă 
aprobării de către autoritatea bugetară pe 
baza unei propuneri din partea Comisiei.

Or. en

Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

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 poartă responsabilitatea 
generală pentru programe. Comisia
gestionează fondurile care le sunt alocate 
în temeiul prezentului regulament și
monitorizează toate activitățile din cadrul 
programelor.
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Or. en

Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În afară de sarcinile generale 
menționate la alineatul (1) și de cele
menționate în alte dispoziții ale prezentului 
regulament, sarcinile Comisiei în cadrul 
prezentului regulament includ
următoarele sarcini specifice:

(2) În afară de responsabilitatea generală 
menționată la articolul 12a și de sarcinile
menționate în alte dispoziții ale prezentului 
regulament, Comisia îndeplinește
următoarele sarcini specifice:

Or. en

Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) asigură o distribuție clară a sarcinilor 
între diferitele entități implicate în 
programe și încredințează în acest scop, în 
special prin intermediul acordurilor de 
delegare, Agenției GNSS European și 
Agenției Spațiale Europene sarcinile 
menționate la articolul 15 alineatul (1)
litera (d) și articolul 16;

(a) asigură o distribuție clară a sarcinilor 
între diferitele entități implicate în 
programe și încredințează în acest scop, în 
special prin intermediul acordurilor de 
delegare, Agenției GNSS European și 
Agenției Spațiale Europene sarcinile 
menționate la articolul 15 alineatul (1a) și 
articolul 16;

Or. en

Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) instituie instrumentele adecvate și 
măsurile structurale necesare pentru 

(b) asigură punerea în aplicare la timp a 
programelor în limitele cadrului bugetar 
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identificarea, gestionarea, atenuarea și 
monitorizarea riscurilor asociate 
programelor, în special în termeni de 
costuri și programare;

stabilit la articolul 10 și în conformitate 
cu obiectivele programelor și cu 
calendarul menționate la articolul 1. În 
acest scop, instituie instrumentele
corespunzătoare și măsurile structurale 
necesare pentru identificarea, gestionarea, 
atenuarea și monitorizarea riscurilor 
asociate programelor, în special în termeni 
de costuri și programare;

Or. en

Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) gestionează, în numele Uniunii și în 
domeniul său de competență, relațiile cu 
țările terțe și organizațiile internaționale;

Nu privește versiunea în limba română.

Or. en

Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) asigură securitatea programelor și 
stabilește mecanismele de coordonare 
între diferitele entități implicate.

Nu privește versiunea în limba română.

Or. en

Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 1 – teza introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este necesar pentru buna 
derulare a etapelor programului Galileo și
operarea sistemului EGNOS menționate la 
articolele 3 și, respectiv, 4, Comisia 
stabilește măsurile necesare pentru:

Atunci când este necesar pentru buna 
derulare a etapelor programului Galileo și
exploatarea sistemului EGNOS menționate 
la articolele 3 și, respectiv, 4, Comisia 
stabilește măsurile necesare pentru:

Or. en

Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sistemele și operarea lor sunt sigure. (1) Sistemele și operarea lor sunt sigure
sub răspunderea Comisiei în conformitate 
cu articolul 13 alineatul (2) litera (d).

Or. en

Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a atinge obiectivele 
programelor, Agenția GNSS European
contribuie la implementarea lor și 
îndeplinește următoarele sarcini, conform 
orientărilor formulate de Comisie:

(1) Agenția GNSS European, conform 
orientărilor formulate de Comisie, 
procedează după cum urmează:

Or. en

Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a – teza introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește securitatea 
programelor, fără a aduce atingere 
dispozițiilor articolelor 14 și 17, agenția 
asigură:

Nu privește versiunea în limba română.

Or. en

Amendamentul 59
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) prin biroul său de acreditare de 
securitate, până la 30 iunie 2016, 
acreditarea 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;

Or. en

Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) îndeplinește sarcinile unei autorități 
PRS competente prevăzute la articolul 5 
din Decizia 1104/2011/UE, în cazul în care 
este desemnată să îndeplinească astfel de 
sarcini, și asistă Comisia în urmărirea 
respectării standardelor minime comune în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (6) din 
decizia menționată;

Nu privește versiunea în limba română.

Or. en
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Amendamentul 61
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) promovează și comercializează 
serviciile menționate la articolul 1 
alineatele (4) și (5), inclusiv desfășurând 
analize de piață, colectând informații cu 
privire la nevoile utilizatorilor și la 
evoluțiile de pe piața navigației prin 
satelit, stabilind contacte strânse cu 
utilizatorii și potențialii utilizatori ai 
GNSS European;

Or. en

Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) asigură maximizarea beneficiilor 
socio-economice 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 prezentarea 
către Comisie a unor orientări pentru 
măsurile normative care ar putea fi 
introduse sau adaptate la nivel UE pentru 
a profita de aceste avantaje;
(iii) realizarea de testări și ale aplicațiilor 
și certificarea acestora, când acest lucru 
în interesul Uniunii;
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(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 
expertizei autorităților publice, 
universităților, centrelor de cercetare, 
comunităților de utilizatori și industriei, 
cu un accent deosebit asupra IMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) execută, de asemenea, alte sarcini 
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:

(1a) Agenția GNSS European execută, de 
asemenea, alte sarcini specifice legate de 
programe Aceste sarcini îi sunt
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, și includ:

Or. en

Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera d – punctul i 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în contextul fazei de exploatare a 
programelor, menționate la articolul 3 
litera (d) și articolul 4:

(i) activitățile operaționale legate de 
gestionarea infrastructurii, întreținerea, 
îmbunătățirea constantă și reînnoirea 
sistemelor, operațiunile de acreditare și de 
standardizare în cadrul programelor și 
furnizarea serviciilor menționate la 
articolul 3 litera (d) și la articolul 4;

(i) activitățile operaționale, inclusiv legate 
de gestionarea infrastructurii, întreținerea, 
îmbunătățirea constantă și reînnoirea 
sistemelor, operațiunile de acreditare și de 
standardizare în cadrul programelor și 
furnizarea serviciilor menționate la 
articolul 1 alineatele (4) și (5);

(ii) activitățile de dezvoltare și de 
desfășurare privind evoluția și viitoarele 
generații de sisteme, inclusiv activitățile 
referitoare la achiziții;

Or. en

Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera d – punctul ii 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) promovarea aplicațiilor și serviciilor pe 
piața sistemelor de radionavigație prin 
satelit.

(b) promovarea aplicațiilor și serviciilor pe 
piața sistemelor de radionavigație prin 
satelit.

Or. en

Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În afară de sarcinile menționate la 
alineatul (1) și în cadrul misiunii care i-a 
fost încredințată, Agenția GNSS European 
asistă Comisia contribuind cu competențele 
sale tehnice și furnizând toate informațiile 
necesare executării sarcinilor în temeiul 
prezentului regulament.

(2) În afară de sarcinile menționate la 
alineatele (1) și (1a) și în cadrul misiunii 
care i-a fost încredințată, Agenția GNSS 
European asistă Comisia contribuind cu 
competențele sale tehnice și furnizând toate 
informațiile necesare executării sarcinilor 
în temeiul prezentului regulament.
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Or. en

Amendamentul 67
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 
(1a) din prezentul articol. 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

Amendamentul 68
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 și a 
contractelor cu entități din sectorul privat 
care urmează a fi încheiate de către 
Agenția GNSS European.

Or. en

Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 16 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Rolul Agenției Spațiale Europene Înțelegeri cu Agenția Spațială Europeană

Or. en

Amendamentul 70
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, pe baza unei decizii de 
delegare adoptate în conformitate cu 
articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul 
(CE, Euratom) nr. 1605/2002, încheie un 
acord de delegare cu Agenția Spațială 
Europeană referitor la darea în execuție a 
segmentelor spațiale și de completare ale 
programului Galileo și specificând în 
detaliu sarcinile acesteia în urmă în faza 
respectivă.

Or. en

Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 72
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. Parlamentul 
European și Comitetul sunt informate
despre acordul de delegare care urmează a 
fi încheiat de Comisie și Agenția Spațială 
Europeană.

Or. en

Amendamentul 73
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.

(4) Comisia informează Parlamentul 
European și Consiliul despre rezultatele 
intermediare și finale ale evaluării oricăror 
cereri de ofertă și a oricăror contracte care 
urmează a fi încheiate de Agenția Spațială 
Europeană cu întreprinderile din sectorul 
privat.
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Or. en

Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 20 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) menținerea capacității industriale din 
sectorul spațial în Uniune;

Or. en

Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 20 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) căutarea, dacă este posibil, a mai 
multor furnizori;

Or. en

Amendamentul 76
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

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 

(1) Autoritatea contractantă poate impune 
fiecărui ofertant să subcontracteze o parte a 
contractului, la diferite niveluri, unor 
întreprinderi care nu aparțin grupului de 
participanți la licitație, în primul rând 
IMM-urilor și firmelor nou-apărute. 
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, 
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observat. în special situația concurenței și potențialul 
industrial observat. 

Or. en

Amendamentul 77
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Dacă participantul la licitație indică 
în oferta sa că intenționează să nu 
subcontracteze nicio parte din contract 
niciunei IMM sau firme nou-apărute sau 
că intenționează să subcontracteze o parte 
mai mică decât procentul minim 
menționat la alineatul (1), informează 
autoritatea contractantă în legătură cu 
motivele acestei decizii. Autoritatea 
contractantă transmite aceste informații 
Comisiei.

Or. en

Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 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, pe baza propunerii din partea 
Agenției GNSS European, 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).

Or. en
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Amendamentul 79
Propunere de regulament
Articolul 26 – paragraful 2

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

Or. en

Amendamentul 80
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 
programelor.

Pentru efectuarea sarcinilor de natură 
tehnică menționate la articolul 13 alineatul 
(2), Comisia poate să recurgă la asistența 
tehnică 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 programelor.

Or. en

Amendamentul 81
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 
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trebuie să conțină:
(a) toate informațiile relevante referitoare 
la programe, îndeosebi în ceea ce privește 
managementul riscului, costul total, 
costurile operaționale anuale ale fiecărui 
element semnificativ al infrastructurii 
Galileo, venituri, calendar de execuție și 
performanțe;
(b) o evaluare a măsurilor luate pentru a 
maximiza beneficiile socio-economice ale 
programelor.

Or. en

Amendamentul 82
Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului, cel târziu la 30 
iunie 2018, un raport de evaluare în 
vederea luării unei decizii privind 
reînnoirea, modificarea sau suspendarea 
măsurilor luate în temeiul prezentului 
regulament, care vizează:

(1) Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului, cel târziu la 30 
iunie 2017, un raport de evaluare în 
vederea luării unei decizii privind 
reînnoirea, modificarea sau suspendarea 
măsurilor luate în temeiul prezentului 
regulament, care vizează:

Or. en

Amendamentul 83
Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera a – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește Galileo: numărul de 
sateliți operaționali, versiunea 
infrastructurii terestre utilizate și 
numărul de servicii furnizate;

(a) în ceea ce privește Galileo:

Or. en
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Amendamentul 84
Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera a – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) numărul de sateliți operaționali, 
versiunea infrastructurii terestre utilizate 
și numărul de servicii furnizate;

Or. en

Amendamentul 85
Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera a – punctul ii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) volumul noilor aplicații și servicii 
dezvoltate și implementate pentru piața 
navigației prin satelit.

Or. en

Amendamentul 86
Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în ceea ce privește EGNOS: numărul 
de modificări ale specificațiilor serviciilor 
prezentate autorităților de certificare.

(b) în ceea ce privește EGNOS:

Or. en

Amendamentul 87
Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera b – punctul i (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) numărul de modificări ale 
specificațiilor serviciilor prezentate 
autorităților de certificare;

Or. en

Amendamentul 88
Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera b – punctul ii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) extinderea acoperirii geografice a 
serviciilor;

Or. en

Amendamentul 89
Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera b – punctul iii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) numărul de aeroporturi care folosesc 
servicii EGNOS.

Or. en

Amendamentul 90
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, 6 și 14
îi este conferită Comisiei pentru o perioadă 
de timp nedeterminată, începând cu 1 
ianuarie 2014.



PE489.561v02-00 46/51 PR\904241RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 91
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 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.

Or. en

Amendamentul 92
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 
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.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolelor 5, 6 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 
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
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EXPUNERE DE MOTIVE

Politica europeană în materie de navigație prin satelit va oferi Uniunii două sisteme de 
navigație prin satelit: un sistem creat în cadrul programului Galileo și sistemul EGNOS. 
Tehnologiile de tip sistem global de navigație prin satelit (GNSS), cu capacitatea lor de a 
asigura măsurători extrem de fiabile și precise ale poziției, vitezei și timpului, sunt esențiale 
pentru îmbunătățirea eficienței în numeroase sectoare ale economiei și în multe domenii ale 
vieții de zi cu zi a cetățenilor.

Programul Galileo nu va fi complet operațional în 2013, așa cum a fost planificat. Deoarece 
Regulamentul GNSS nu stabilește cadrul de finanțare și guvernanță pentru programele Galileo 
și EGNOS după 2013, este necesar un nou temei juridic pentru funcționarea, întreținerea și 
gestionarea sistemelor pe termen lung.

Raportorul susține ferm obiectivul programului Galileo de a crea primul sistem global de 
navigație prin satelit (GNSS) construit sub control civil, complet independent de alte sisteme 
existente, interoperabil cu alte sisteme de navigație diferite și menit să furnizeze servicii 
GNSS fără întrerupere.
Navigația prin satelit este deja esențială pentru transportul și industria europene și este 
important să se pună capăt dependenței de sistemul american GPS și de cel rusesc GLONASS 
pentru poziționare, navigație și măsurarea timpului. Europa trebuie să poată furniza servicii 
GNSS europene utilizând propria infrastructură, care să nu depindă de prioritățile armatelor 
americană, rusă sau chineză.

Contribuție și mecanisme bugetare

Propunerea de buget a Comisiei pentru prezentul Regulament GNSS prevede în medie 1 
miliard de euro pe an (la prețuri din 2011) pentru șapte ani corespunzători perioadei 2014-
2020.

Defalcarea bugetului propusă de raportor corespunde diferitelor segmente ale programelor:
- activități legate de segmente spațial și de completare ale programului Galileo, 

incluzând, fără a se limita la acestea, punerea în folosință a constelației de 
referință împreună cu sateliții de rezervă necesari, lansările asociate, completările 
datorate uzurii morale și dezvoltării unei noi generații de sateliți.

- activitățile legate de serviciile de la sol și de furnizare de servicii ale programului 
Galileo, incluzând, fără a se limita la acestea, dezvoltarea capacității de 
gestionare de la 18 la 24 de sateliți, redefinirea serviciilor „Safety of Life” și 
comercial, 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, mentenanța 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 socio-economice ale programului;
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- activități legate de exploatarea sistemului EGNOS, incluzând, fără a se limita la 
acestea, contractul de exploatare pentru operarea și întreținerea sistemului, 
actualizarea și uzura morală ținând cont de diferitele versiuni ale sistemului, 
contractul de exploatare pentru transpondere, și extinderea ariei de acoperire 
geografică a serviciilor; activități legate de maximizarea beneficiilor socio-
economice ale programului;

- activități legate de gestionarea programelor, incluzând, fără a se limita la acestea, 
proiectare și achiziții publice, punerea sistemului în stare de funcționare, 
administrarea centrelor de securitate, gestionarea exploatării și a costurilor 
administrative.

Comisia, în calitatea sa de administrator de fonduri, ar trebui să aibă flexibilitatea necesară 
pentru a realoca fonduri de la un segment la altul, până la un plafon de 10% din suma totală.

Defalcarea originală a bugetului nu a inclus activități pentru maximizarea beneficiilor socio-
economice ale programului pe piețele de aplicații din aval de la lansarea primelor servicii 
Galileo în 2014.

Sprijinul necesar pentru aplicații este de circa 300 de milioane de euro (circa 150 de milioane 
de euro pentru cercetare și dezvoltare și circa 150 de milioane de euro pentru promovarea 
utilizării aplicațiilor și adoptarea tehnologiei EGNOS pe tot cuprinsul teritoriului UE). 
Bugetul pentru cercetare și dezvoltare ar trebui să se regăsească în cadrul Orizont 2020.

Guvernanța programului

Rolul Comisiei

Comisia trebuie să administreze fondurile alocate programelor și să supervizeze 
implementarea tuturor activităților programelor, inclusiv a celor delegate atât Agenției GNSS 
European (GSA) și Agenției Spațiale Europene (ESA).

Rolurile Comisiei, GSA și ESA ar trebui să fie clare și să nu se suprapună, în interesul 
eficienței și determinării răspunderii. Ar trebui să se evite replicarea capacităților deja 
disponibile în cadrul serviciilor Comisiei, al ESA sau GSA, Comisia ar trebui să se axeze pe 
supervizarea programelor, stabilirea principalelor obiective ale programelor, definirea 
normelor financiare și de achiziții, alocarea principalelor resurse financiare, definirea și 
controlarea structurii de administrare.

Comisia ar trebui să se bazeze pe GSA, responsabilă cu exploatarea GNSS în ceea ce privește 
interfața cu utilizatorii, furnizarea de servicii, operarea infrastructurii, dezvoltarea aplicațiilor 
și activitatea de introducere a GNSS într-o mulțime de domenii.
Regulamentul ar trebui să permită o implementare progresivă care să înceapă cu activitățile 
imediate și urgente (operarea EGNOS și a centrului de securitate Galileo), înainte de a 
transfera alte sarcini programatice și tehnice, diferite prin natura lor.

Comisia ar trebui să apeleze la ESA, în calitatea sa de agenție spațială a Uniunii Europene, și 
să-i delege acesteia răspunderea (tehnică și contractuală) de a proiecta sistemele, de a propune 
și implementa activitățile de cercetare și tehnologia, dezvoltarea, activitățile de punere în 
folosință și de a oferi asistență tehnică GSA în chestiunile legate de infrastructură. ESA 



PE489.561v02-00 50/51 PR\904241RO.doc

RO

dispune deja de structura și competența necesare pentru a îndeplini aceste sarcini.

Rolul GSA

GSA este entitatea responsabilă cu exploatarea GNSS care trebuie să se concentreze pe 
activități legate de maximizarea avantajelor socioeconomice ale programului. Comisia, în 
calitatea sa de administrator de fonduri, ar trebui să poată 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 
programului.

GSA:

- asigură certificarea de securitate prin intermediul Biroului său de acreditare de 
securitate și funcționarea centrului de securitate Galileo;

- se ocupă de promovarea și comercializarea serviciilor, inclusiv prin efectuarea de 
analize de piață, colectarea de informații privind nevoile utilizatorilor și evoluțiile 
pieței de navigație prin satelit, stabilind contacte strânse cu utilizatorii și 
potențialii utilizatori ai EGNSS.

Activitățile de promovare a utilizării aplicațiilor și a adoptării tehnologiei europene GNSS ar 
trebui să fie cuprinse în prezentul regulament și constă din următoarele sarcini alocate 
Agenției GNSS European: 

- întocmirea și gestionarea unui plan, pe baza priorităților aferente diferitelor piețe 
pentru aplicații, redactând o foaie de parcurs privind adoptarea pe fiecare 
domeniu de aplicare;

- identificarea domeniilor în care utilizarea GNSS ar putea prezenta beneficii 
socioeconomice și prezentarea către Comisie a unor orientări pentru măsurile 
normative care ar putea fi introduse sau adaptate la nivel UE pentru a profita de 
aceste avantaje;

- testarea aplicațiilor și certificarea acestora atunci când corespund intereselor UE;
- 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 resursele puse la dispoziție 
în acest scop în cadrul programului Orizont 2020;

- realizarea de activități care vizează adoptarea aplicațiilor EGNSS pe întreg 
teritoriul UE, identificarea și conectarea centrelor europene de excelență 
specializate în sectoare specifice ale aplicațiilor și serviciilor EGNSS, gestionarea 
rețelei de centre și utilizarea expertizei autorităților publice, universităților, 
centrelor de cercetare, comunităților de utilizatori și industriei, cu un accent
deosebit asupra IMM-urilor.

Rolul ESA

ESA:
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- definește și propune soluții tehnice care corespund nevoilor programului
- gestionează dezvoltarea infrastructurii în funcție de obiectivele programului;

- negociază și administrează contractele cu firmele care furnizează infrastructurile;
- evaluează celelalte sisteme internaționale;

- propune și asigură evoluția programului și activitățile pregătitoare pentru viitor;
- menține și dezvoltă competența tehnică europeană, îndeosebi prin intermediul 

activităților de cercetare și dezvoltare a tehnologiei
- oferă asistență tehnică și avizul său în calitate de arhitect al entității de exploatare 

pentru efectuarea activităților operaționale.

Agenția Spațială Europeană cooperează cu Agenția GNSS European pe baza acordurilor de 
lucru, inclusiv delegarea integrală a atribuțiilor Agenției GNSS către Agenția Spațială 
Europeană. 

Aceste acorduri de lucru se referă în special la rolul Agenției Spațiale Europene în ceea ce 
privește:

- conceperea, proiectarea, monitorizarea și validarea în cadrul dezvoltării 
viitoarelor generații de sisteme;

- asistență tehnică în cadrul operării și întreținerii generației de sisteme existente;

Concluzii

În privința EGNOS, raportorul consideră că prioritate absolută ar trebui dată asigurării 
acoperirii teritoriilor statelor membre. EGNOS ar trebui să fie disponibil cât mai curând 
posibil pe tot cuprinsul UE. Ar fi, de asemenea, indicat să se extindă acoperirea asupra 
teritoriilor țărilor candidate și țărilor terțe incluse în Cerul Unic European și Politica 
Europeană de Vecinătate.

În rezumatul studiului de impact care însoțește prezenta propunere de regulament se relevă 
faptul că 6-7% din PIB-ul european, adică 800 de miliarde de euro, depind deja de sistemul 
american GPS. Programele GNSS, potrivit propunerii, vor genera beneficii nete în valoare de 
68,63 de miliarde de euro (la prețurile actuale, potrivit Instrucțiunilor pentru studiul de 
impact) pentru Uniune, pe durata ciclului de viață al sistemului, adică 2014-2034. De aceea, 
un plan de afaceri din partea Agenției GNSS European (GSA) pentru creșterea acestei piețe 
este esențial.

Succesul Galileo și al EGNOS se va măsura în numărul și satisfacția utilizatorilor săi. Este 
esențial să se implementeze o structură de exploatare, cu o interfață permanentă și structurată 
cu utilizatorii, responsabilă cu calitatea și continuitatea serviciilor.

Raportorul subliniază faptul că ar trebui evitate întârzierile, escaladarea costurilor și pierderile 
de profit.
De aceea, este esențial să existe o bună guvernanță și să se promoveze și să se facă cunoscută 
pe piață valoarea GNSS european.


