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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

I. Wniosek Komisji

Obecny wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
realizacji i eksploatacji europejskich systemów radionawigacji satelitarnej ustanawia system 
zarządzania programami Galileo i EGNOS (europejski system wspomagania satelitarnego) 
oraz ich finansowanie w latach 2014-2020.

Program Galileo ma na celu ustanowienie i eksploatację pierwszej ogólnoświatowej 
infrastruktury radionawigacji satelitarnej i pozycjonowania satelitarnego przeznaczonej 
specjalnie do celów cywilnych. Dzieli się on na zakończoną już fazę definicji, fazę rozwoju i 
walidacji, która powinna zakończyć się w 2013 r., fazę rozmieszczania, która rozpoczęła się 
w 2008 r. i która powinna się zakończyć w 2020 r., i fazę eksploatacji, która powinna 
rozpoczynać się stopniowo począwszy od lat 2014/2015, aby kompletny system był 
całkowicie operacyjny do 2020 r.

Program EGNOS ma na celu poprawę jakości sygnałów istniejących światowych systemów 
radionawigacji satelitarnej. Program EGNOS jest w fazie eksploatacyjnej, odkąd jego usługę 
otwartą i jego usługę zwaną „Safety of Life” uznano za operacyjne odpowiednio w 
październiku 2009 r. i w marcu 2011 r.

II. Ogólne stanowisko sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni przyjmuje z zadowoleniem wniosek Komisji dotyczący nowego 
rozporządzenia, którego celem jest wyjście naprzeciw potrzebom związanym z realizacją tych 
programów w następnym wieloletnim okresie finansowania, w szczególności w zakresie 
zarządzania, w tym należytego zarządzania finansami, oraz odnowienie zobowiązań UE do 
zapewnienia zakończenia prac nad systemami i ich funkcjonowania do 2020 r.

Należy podkreślić, że wszyscy obywatele Unii będą korzystać z szerokiej gamy usług 
oferowanych przez EGNOS i Galileo. Obecnie użytkownicy radionawigacji satelitarnej w 
Europie są zmuszeni do korzystania z sygnałów satelitarnych, które nie są kontrolowane 
przez UE i nie zostały zaprojektowane, by służyć przede wszystkim celom europejskim. 
Dostępność tych systemów może być niewystarczająca, w szczególności w obszarach 
miejskich o dużej gęstości zaludnienia. Ponadto nie zawsze dają one wystarczającą gwarancję 
w odniesieniu do jakości, precyzji i ciągłości usług świadczonych na rzecz użytkowników 
końcowych.

Należy także zauważyć, iż oczekuje się, że budowa i rozmieszczenie europejskich systemów 
radionawigacji satelitarnej przyniesie bezpośrednie zyski setkom przedsiębiorstw w całej UE, 
w tym rosnącej liczbie MŚP, oraz przyczyni się do stworzenia tysięcy miejsc pracy dla 
pracowników wysoko wykwalifikowanych. Systemy te są również szczególnie ważne dla 
szerzenia wiedzy europejskiej w dziedzinie technologii nawigacji satelitarnej oraz do 
zachowania wysokiego poziomu wiedzy specjalistycznej w dziedzinie polityki kosmicznej w 
całej Europie. W sektorach niższego szczebla popularyzacja zastosowań związanych z 
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radionawigacją satelitarną stanowi wyjątkową możliwość wzrostu dla europejskich 
przedsiębiorstw i przemysłu.

Biorąc pod uwagę szerokie poparcie dla celów przedstawionych w tym wniosku 
ustawodawczym, sprawozdawczyni proponuje niewielką liczbę poprawek, których ogólnym 
celem jest udoskonalenie i nadanie większej przejrzystości przepisom związanym z 
zarządzaniem publicznym programami i należytym zarządzaniem przeznaczonymi na nie 
środkami finansowymi, a także uwypuklenie znaczenia tych programów dla sektora 
transportu.

i) Publiczne zarządzanie programami
Należyte publiczne zarządzanie programami Galileo i EGNOS wymaga po pierwsze 
zastosowania ścisłego podziału zadań między Komisję, Agencję Europejskiego GNSS a 
Europejską Agencję Kosmiczną, a po drugie, stopniowego dostosowania tego zarządzania do 
potrzeb eksploatacji systemów. Komisja zamierza powierzyć zadanie eksploatacji systemów 
w latach 2014-2020 Agencji Europejskiego GNSS. W celu umożliwienia agencji zwiększenia 
jej potencjału niezbędne jest zapewnienie jej odpowiednich zasobów ludzkich do realizacji 
większego zakresu obowiązków przewidzianego w tym rozporządzeniu. Należy podkreślić, że 
przyszłe przeniesienie głównych siedzib agencji nie powinno mieć ujemnego wpływu na jej 
zasoby ludzkie i jakość specjalistycznej wiedzy.

ii) Znaczenie tych programów dla sektora transportu
Europejskie systemy radionawigacji satelitarnej stanowią infrastruktury stworzone jako sieci 
transeuropejskie, których zastosowanie znacznie wykracza poza granice państw 
członkowskich. Oczekuje się, że programy te przyniosą znaczne korzyści sektorowi 
transportu, takie jak:

a) transport drogowy

– poprawa zarządzania drogami i zmniejszenie zagęszczenia ruchu
– zmniejszenie czasu reakcji w przypadku potrzeby nagłej interwencji na drogach
– ułatwienie monitorowania przewozu towarów niebezpiecznych
– dostarczanie kierowcom dokładniejszych informacji dotyczących ruchu drogowego, by 
pomóc im w realizacji planów podróży
– usprawnienie systemów pobierania opłat, w tym systemów elektronicznych
– skrócenie czasu podróży i ograniczenie zużycia paliwa

b) transport kolejowy

– umożliwienie automatycznego nadzoru tras 
– pomoc we wprowadzaniu udoskonaleń operacyjnych, takich jak usprawnienie tras i ogólne 
wymogi bezpieczeństwa
– zmniejszenie opóźnień i kosztów operacyjnych, przy jednoczesnym zwiększeniu 
przepustowości tras
– dostarczenie pasażerom dokładniejszych informacji dotyczących przyjazdu pociągów

c) transport morski i śródlądowe drogi wodne
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– poprawa zarządzania ruchem, zwłaszcza w portach lub korytarzach o dużym natężeniu 
ruchu
– poprawa bezpieczeństwa morskiego
– poprawa monitorowania statków i usprawnienie akcji ratunkowych
– dostarczanie dokładnych informacji na temat przypadków wycieku ropy naftowej

d) transport lotniczy 

– ulepszenie małych, położonych peryferyjnie lotnisk i ułatwienie samolotom cywilnym 
korzystania z nich
– kluczowe znaczenie dla realizacji polityki w zakresie jednolitej przestrzeni powietrznej oraz 
systemu SESAR

– poprawa zarządzania ruchem i bezpieczeństwa operacyjnego lotnisk.

iii) Finansowanie
Unijny wkład na lata 2014-2020 jest szacowany przez Komisję na 7 897 mln EUR. Obejmuje 
on głównie rozmieszczenie i fazę eksploatacji programu Galileo oraz funkcjonowanie 
systemu EGNOS. W celu uniknięcia nadmiernych kosztów i opóźnień, które wpływały 
ujemnie na postępy w realizacji programów w ostatnich latach, konieczne jest wzmocnienie 
publicznego zarządzania tymi programami i należytego zarządzania finansowego.

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Programy Galileo i EGNOS są 
szczególnie ważne w zastosowaniach 
transportowych, w tym w inteligentnych 
systemach transportowych. W transporcie 
drogowym są one niezbędne do poprawy 
bezpieczeństwa dróg, zarządzania ruchem, 
zmniejszenia zagęszczenia ruchu, 
skrócenia czasu transportu i ograniczenia 
zużycia paliwa, a także do monitorowania 
przewozu zwierząt. W transporcie 
kolejowym programy te umożliwiają 
automatyczny nadzór tras, poprawę 
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bezpieczeństwa, ograniczenie opóźnień i 
kosztów operacyjnych oraz dostarczanie 
pasażerom dokładniejszych informacji. W 
transporcie morskim i w żegludze 
śródlądowej mogą one poprawić 
bezpieczeństwo morskie, zwiększyć 
wydajność portów, umożliwić określanie 
lokalizacji taboru kontenerowego i 
dostarczyć dokładnych informacji na 
temat położenia w sytuacjach 
wyjątkowych. W transporcie lotniczym 
propagują i umożliwiają korzystanie przez 
lotnictwo cywilne z mniejszych 
położonych peryferyjnie lotnisk oraz 
odgrywają kluczową rolę w realizacji 
polityki jednolitej przestrzeni powietrznej. 
W sektorze transportu kosmicznego mogą 
one zapewnić większą dokładność 
nawigacyjną w zarządzaniu trajektorią 
wyrzutni w dziedzinie astronautyki. Mając 
na uwadze rosnące zapotrzebowanie na 
skuteczną i zintegrowaną europejską sieć 
transportu, szczególnie ważne jest 
zapewnienie dalszego rozwoju zastosowań 
transportowych możliwych dzięki 
systemom Galileo i EGNOS. Pozwoli to 
obywatelom Unii czerpać korzyści z tych 
systemów oraz zapewni zaufanie 
społeczeństwa do tych programów.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Uwzględniając rosnące korzystanie z 
radionawigacji satelitarnej w wielu 
dziedzinach działalności, przerwa w 
świadczeniu usług może spowodować 
poważne szkody dla współczesnych 
społeczeństw. Ponadto w związku z ich 
strategicznym wymiarem systemy 
radionawigacji satelitarnej stanowią 
wrażliwe struktury, które mogą w 
szczególności stanowić przedmiot 
wykorzystania w złej wierze. Powyższe 

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

przedmiot wykorzystania w złej wierze.
Powyższe elementy mogą wpłynąć na 
bezpieczeństwo Unii i państw 
członkowskich. Należy zatem uwzględnić 
wymogi bezpieczeństwa podczas 
projektowania, wprowadzania i 
eksploatacji infrastruktur powstających w 
ramach programów Galileo i EGNOS.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Konieczne jest stopniowe 
zwiększenie zasięgu geograficznego 
systemu EGNOS na cały obszar Unii oraz 
– przy uwzględnieniu ograniczeń 
technicznych i finansowych oraz umów 
międzynarodowych – na regiony 
sąsiadujące z Unią, a w szczególności na 
obszary krajów trzecich należące do 
jednolitej europejskiej przestrzeni 
powietrznej.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu optymalizacji korzystania ze 
świadczonych usług systemy, sieci i usługi 
wynikające z programów Galileo i EGNOS 
powinny być zgodne i interoperacyjne 
między sobą oraz w miarę możliwości z 
innymi systemami radionawigacji 
satelitarnej i z konwencjonalnymi 
środkami radionawigacji.

(11) W celu optymalizacji korzystania ze 
świadczonych usług systemy, sieci i usługi 
wynikające z programów Galileo i EGNOS 
powinny być zgodne i interoperacyjne 
między sobą oraz z innymi systemami 
radionawigacji satelitarnej
i z konwencjonalnymi środkami 
radionawigacji.

Poprawka 5
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Ponieważ Unia zasadniczo zapewnia 
całość finansowania programów, należy 
przewidzieć, aby była ona właścicielem 
wszystkich rzeczowych aktywów trwałych 
i wartości niematerialnych stworzonych 
lub rozbudowanych w ramach programów.
Należy jednak dokonać odpowiednich 
ustaleń z obecnymi właścicielami, w 
szczególności w odniesieniu do istotnych 
części infrastruktury i ich bezpieczeństwa, 
aby w pełni przestrzegać wszelkich 
podstawowych praw związanych z
własnością. W celu ułatwienia przyjęcia 
radionawigacji satelitarnej przez rynki 
należy zapewnić optymalne korzystanie 
przez osoby trzecie szczególnie z praw 
własności intelektualnej wynikających z 
programów i należących do Unii, w 
szczególności w dziedzinie społeczno-
gospodarczej.

(12) Ponieważ Unia zasadniczo zapewnia 
całość finansowania programów, należy
zapewnić jego przejrzystość i przewidzieć, 
aby była ona właścicielem wszystkich 
rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych stworzonych lub 
rozbudowanych w ramach programów.
Należy jednak dokonać odpowiednich 
ustaleń z obecnymi właścicielami, w 
szczególności w odniesieniu do istotnych 
części infrastruktury i ich bezpieczeństwa, 
aby w pełni przestrzegać wszelkich 
podstawowych praw związanych z 
własnością. W celu ułatwienia przyjęcia 
radionawigacji satelitarnej przez rynki 
należy zapewnić optymalne korzystanie 
przez osoby trzecie szczególnie z praw 
własności intelektualnej wynikających z 
programów i należących do Unii, w 
szczególności w dziedzinie społeczno-
gospodarczej.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

zakresie korzyści społecznych i 
gospodarczych oraz zwiększenie know-
how przedsiębiorstw europejskich, a 
zwłaszcza małych i średnich 
przedsiębiorstw w zakresie technologii 
radionawigacji satelitarnej. Dlatego 
kluczowe jest przeznaczenie 
wystarczających środków w ramach 
programu „Horyzont 2020” na rozwój 
zastosowań rynkowych, możliwych dzięki 
systemom Galileo i EGNOS, zarówno do 
użytku europejskiego, jak i 
międzynarodowego.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W związku z tym, że Komisja 
reprezentuje Unię, która jest zasadniczo 
jedynym źródłem finansowania programów 
i właścicielem systemów, powinna ona 
odpowiadać za przebieg programów i 
zapewnić nad nimi nadzór polityczny. W 
związku z tym powinna ona zarządzać 
funduszami przydzielonymi na programy 
na podstawie niniejszego rozporządzenia i 
czuwać nad wdrażaniem wszystkich 
działań w ramach programów i nad jasnym 
podziałem zadań, w szczególności między 
Agencją Europejskiego GNSS i Europejską 
Agencją Kosmiczną. W tym celu należy 
wyznaczyć Komisji, oprócz zadań 
związanych z tym ogólnymi obowiązkami i 
innymi zadaniami wynikającymi z 
niniejszego rozporządzenia, pewne zadania 
szczegółowe wymienione w 
niewyczerpujący sposób. W celu 
optymalizacji zasobów i kompetencji 
różnych zainteresowanych stron Komisja 
powinna mieć możliwość delegowania 
pewnych zadań poprzez porozumienia w 
sprawie delegowania, zgodnie z 
rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 

(22) W związku z tym, że Komisja 
reprezentuje Unię, która jest zasadniczo 
jedynym źródłem finansowania programów 
i właścicielem systemów, powinna ona 
odpowiadać za przebieg programów i 
zapewnić nad nimi ogólny nadzór. W 
związku z tym powinna ona zarządzać 
funduszami przydzielonymi na programy 
na podstawie niniejszego rozporządzenia i 
czuwać nad wdrażaniem wszystkich 
działań w ramach programów i nad jasnym 
podziałem zadań, w szczególności między 
Agencją Europejskiego GNSS i Europejską 
Agencją Kosmiczną, tak by uniknąć 
powielania zakresu obowiązków. W tym 
celu należy wyznaczyć Komisji, oprócz 
zadań związanych z tym ogólnymi 
obowiązkami i innymi zadaniami 
wynikającymi z niniejszego 
rozporządzenia, pewne zadania 
szczegółowe wymienione w 
niewyczerpujący sposób. W celu 
optymalizacji zasobów i kompetencji 
różnych zainteresowanych stron Komisja 
powinna mieć możliwość delegowania 
pewnych zadań poprzez porozumienia w 
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1605/2002, w szczególności jego art. 54. sprawie delegowania, zgodnie z 
rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 
1605/2002, w szczególności jego art. 54.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Agencja Europejskiego GNSS została 
ustanowiona rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 912/2010 z 
dnia 22 września 2010 r. ustanawiającym 
Agencję Europejskiego GNSS, 
uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 
1321/2004 w sprawie ustanowienia 
struktur zarządzania europejskimi 
programami radionawigacyjnymi i 
zmieniającym rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 683/200814, 
aby realizować cele programów Galileo i 
EGNOS oraz wykonywać zadania 
związane z przebiegiem programów. Jest 
ona agencją unijną, która jako organ w 
rozumieniu art. 185 rozporządzenia (WE, 
Euratom) nr 1605/2002 podlega 
obowiązkom mającym zastosowanie do 
agencji unijnych. Należy przyznać jej 
pewne zadania związane z 
bezpieczeństwem programów, z jej 
ewentualnym wyznaczeniem jako organu 
odpowiedzialnego za usługi publiczne o 
regulowanym dostępie i z jej wkładem w 
komercjalizację systemów. Musi się ona 
również wykonywać zadania, które 
Komisja może jej powierzyć w drodze 
porozumienia w sprawie delegowania 
obejmującego różne inne zadania 
szczegółowe związane z programami, m. 
in. zadania związane z fazami eksploatacji 
systemów i promowanie aplikacji i usług 
na rynku radionawigacji satelitarnej. W 
celu umożliwienia Komisji, reprezentującej 
Unię, pełnego wykonywania jej uprawnień 
kontrolnych te porozumienia w sprawie 

(23) Agencja Europejskiego GNSS została 
ustanowiona rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 912/2010 z 
dnia 22 września 2010 r. ustanawiającym 
Agencję Europejskiego GNSS, 
uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 
1321/2004 w sprawie ustanowienia 
struktur zarządzania europejskimi 
programami radionawigacyjnymi i 
zmieniającym rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 683/200814, 
aby realizować cele programów Galileo i 
EGNOS oraz wykonywać zadania 
związane z przebiegiem programów. Jest 
ona agencją unijną, która jako organ w 
rozumieniu art. 185 rozporządzenia (WE, 
Euratom) nr 1605/2002 podlega 
obowiązkom mającym zastosowanie do 
agencji unijnych. Należy przyznać jej 
pewne zadania związane z 
bezpieczeństwem programów, z jej 
ewentualnym wyznaczeniem jako organu 
odpowiedzialnego za usługi publiczne o 
regulowanym dostępie i z jej wkładem w 
komercjalizację systemów. Musi się ona 
również wykonywać zadania, które 
Komisja może jej powierzyć w drodze 
porozumienia w sprawie delegowania 
obejmującego różne inne zadania 
szczegółowe związane z programami, m. 
in. zadania związane z fazami eksploatacji 
systemów oraz rozwojem i promowaniem
aplikacji i usług na rynku radionawigacji 
satelitarnej. Dlatego niezbędne jest 
dopilnowanie, by agencja posiadała 
odpowiednie zasoby kadrowe dysponujące 



AD\908432PL.doc 11/26 PE483.662v02-00

PL

delegowania powinny w szczególności 
zawierać ogólne warunki zarządzania 
środkami powierzonymi Agencji 
Europejskiego GNSS.

wymaganą wiedzą specjalistyczną w celu
realizacji jej kompetencji poszerzonych na 
mocy niniejszego rozporządzenia. W celu
umożliwienia Komisji, reprezentującej 
Unię, pełnego wykonywania jej uprawnień 
kontrolnych te porozumienia w sprawie 
delegowania powinny w szczególności 
zawierać ogólne warunki zarządzania 
środkami powierzonymi Agencji 
Europejskiego GNSS.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Niezbędne jest zapewnienie 
regularnego informowania Parlamentu 
Europejskiego i Rady o realizacji 
programów. Parlament Europejski, Rada i 
Komisja będą ponadto uczestniczyć w 
międzyinstytucjonalnym panelu ds. 
Galileo, zgodnie ze wspólną deklaracją z 
dnia 9 lipca 2008 r. nt. 
międzyinstytucjonalnego panelu ds. 
Galileo.

(35) Należy regularnie informować 
Parlament Europejski i Radę o realizacji 
programów, w tym o ich kosztach i 
powiązanym ryzyku, zawarciu 
międzynarodowych umów z krajami 
trzecimi, przygotowaniu rynków 
radionawigacji satelitarnej i skuteczności 
ustaleń dotyczących zarządzania. Należy 
w szczególności odnieść się do realizacji 
dwóch programów w zakresie usługi 
bezpieczeństwa życia ('Safety of Life'). 
Parlament Europejski, Rada i Komisja 
będą ponadto uczestniczyć w 
międzyinstytucjonalnym panelu ds. 
Galileo, zgodnie ze wspólną deklaracją z 
dnia 9 lipca 2008 r. nt. 
międzyinstytucjonalnego panelu ds. 
Galileo. Panel powinien nadal ułatwiać 
bliską współpracę trzech instytucji w 
zakresie monitorowania realizacji 
programów. Komisja powinna w dalszym 
ciągu uczestniczyć w przygotowaniu 
posiedzeń panelu i w odpowiednich 
przypadkach dostarczać szczegółowych 
informacji na wniosek instytucji.



PE483.662v02-00 12/26 AD\908432PL.doc

PL

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewnienia „usługi bezpieczeństwa 
życia” (zwanej „Safety of Life Service” lub 
SoL), skierowanej do użytkowników, dla 
których bezpieczeństwo jest kwestią 
kluczową. usługa ta spełnia również 
wymogi niektórych sektorów dotyczące 
ciągłości, dostępności i dokładności i 
zawiera funkcję integralności pozwalającą 
na ostrzeganie użytkowników w przypadku 
zakłócenia funkcjonowania systemu;

b) zapewnienia „usługi bezpieczeństwa 
życia” (zwanej „Safety of Life Service” lub 
SoL), skierowanej do użytkowników, dla 
których bezpieczeństwo jest kwestią 
kluczową. Usługa ta, świadczona bez 
pobierania bezpośrednich opłat od 
użytkowników, spełnia również wymogi 
niektórych sektorów dotyczące ciągłości, 
dostępności i dokładności i zawiera funkcję 
integralności pozwalającą na ostrzeganie 
użytkowników w przypadku zakłócenia 
funkcjonowania systemu;

Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) uczestniczenia w „usłudze
poszukiwawczo-ratowniczej” (zwanej

e) zapewnienia udziału w świadczeniu 
usługi poszukiwawczo-ratowniczej
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„Search and Rescue Support Service” lub 
SAR) systemu COSPAS-SARSAT przez
wykrywanie sygnałów alarmowych 
wysyłanych przez nadajniki i przez
wysyłanie sygnałów zwrotnych.

(zwanej „Search and Rescue Support 
Service” lub SAR) w ramach systemu 
COSPAS-SARSAT poprzez wykrywanie i 
lokalizowanie sygnałów alarmowych 
wysyłanych przez nadajniki i poprzez
wysyłanie sygnałów zwrotnych.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) oferowania „usługi bezpieczeństwa 
życia” (zwanej „Safety of Life Service” lub 
SoL), przeznaczonej dla użytkowników, 
dla których bezpieczeństwo ma zasadnicze 
znaczenie; usługa ta spełnia w 
szczególności wymogi niektórych 
sektorów dotyczące ciągłości, dostępności i 
dokładności i zawiera funkcję integralności 
pozwalającą na ostrzeganie użytkowników 
w przypadku zakłócenia funkcjonowania 
systemu na obszarze nim objętym.

c) zapewnienia „usługi bezpieczeństwa 
życia” (zwanej „Safety of Life Service” lub 
SoL), skierowanej do użytkowników, dla 
których bezpieczeństwo jest kwestią 
kluczową. usługa ta, świadczona bez 
pobierania bezpośrednich opłat od 
użytkowników, spełnia w szczególności 
wymogi niektórych sektorów dotyczące 
ciągłości, dostępności i dokładności i 
zawiera funkcję integralności pozwalającą 
na ostrzeganie użytkowników w przypadku 
zakłócenia funkcjonowania systemu na 
obszarze nim objętym.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 15
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) fazę eksploatacji gwarantującą udane 
wprowadzenie zastosowań; obejmie ona
zarządzanie infrastrukturą, utrzymanie, 
stałe doskonalenie, odnowę i ochronę 
systemu, związane z programem działania 
w zakresie certyfikacji i normalizacji,
rozwój, świadczenie usług i wprowadzenie 
ich do obrotu oraz wszystkie inne działania 
niezbędne dla rozwoju systemu i jego 
zastosowań oraz zapewnienia właściwego 
przebiegu programu; stopniowe 
rozpoczęcie tej fazy planuje się w latach 
2014-2015 wraz z rozpoczęciem 
świadczenia pierwszych usług, zaś celem 
jest udostępnienie wszystkich usług do 
2020 r.

Uzasadnienie

W poprawce kładzie się nacisk na rozwój zastosowań, co stanowi kluczowy element na etapie 
eksploatacji.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie mogą zapewnić 
dodatkowe finansowanie programu 
EGNOS. Dochody pochodzące z tych 
wkładów stanowią dochody przeznaczone 
na określony cel zgodnie z art. 18 ust. 2 
rozporządzenia (WE, Euratom) nr 
1605/2002. Zgodnie z zasadą przejrzystego 
zarządzania Komisja przekazuje
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i
komitetowi, o którym mowa w art. 35 ust. 
1 niniejszego rozporządzenia, informacje 
na temat jakiegokolwiek wpływu 
stosowania przepisów niniejszego ustępu 
na program EGNOS.
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólne ramy zarządzania programami skreślony
Publiczne zarządzanie programami jest 
oparte na zasadzie ścisłego podziału zadań 
między różne zaangażowane podmioty, w 
tym między Komisję, Agencję 
Europejskiego GNSS i Europejską 
Agencję Kosmiczną.

Uzasadnienie

Przepisy te zostały ujęte w art. 12 b (nowym).

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Ogólne ramy zarządzania programami

Ogólne ramy zarządzania programami są 
następujące:
a) obok Komisji podmiotami 
wypełniającymi zadania na mocy 
niniejszego rozporządzenia są w 
szczególności Agencja Europejskiego 
GNSS i Europejska Agencja Kosmiczna;
b) Komisja ponosi ogólną 
odpowiedzialność za te programy. 
Zarządza ona środkami przewidzianymi 
na mocy niniejszego rozporządzenia, 
nadzoruje wdrażanie wszystkich działań w 
ramach programów oraz wykonuje 
konkretne zadania przewidziane w art. 13 
i innych przepisach niniejszego 
rozporządzenia;
c) Agencja Europejskiego GNSS 
dopilnowuje realizacji zadań, o których 
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mowa w art. 15, i jest rozliczana z ich 
wykonania. Zarządzanie operacyjne 
programami opiera się na 
porozumieniach w sprawie delegowania 
zadań między Komisją a Agencją 
Europejskiego GNSS;
d) Europejskiej Agencji Kosmicznej na 
mocy odpowiednich ustaleń z Komisją i 
Agencją Europejskiego GNSS zleca się 
wykonanie pewnych zadań związanych z 
projektowaniem, opracowaniem i 
zamówieniami w kontekście wdrażania 
oraz eksploatacji systemów, zgodnie z art. 
16.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12b
Zasady zarządzania programami

Publiczne zarządzanie tymi programami 
opiera się na zasadach:
a) ścisłego podziału zadań między różne 
zaangażowane podmioty, przy czym 
Komisja ponosi ogólną odpowiedzialność;
b) konstruktywnej współpracy organów 
wymienionych w art. 12a oraz państw 
członkowskich;
c) dokładnej kontroli wdrażania 
programów, w tym ścisłego przestrzegania 
kosztów i harmonogramu przez wszystkie 
zaangażowane organy.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Uzasadnienie

Przepisy te zostały ujęte w art. 12 a (nowym).

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Poza zadaniami ogólnymi, o których
mowa w ust. 1, i zadaniami, o których 
mowa w innych przepisach niniejszego 
rozporządzenia, do zadań Komisji należą 
na mocy niniejszego rozporządzenia
następujące zadania szczegółowe:

2. Poza ogólna odpowiedzialnością, o
której mowa w art. 12a, i zadaniami, o 
których mowa w innych przepisach 
niniejszego rozporządzenia, Komisja 
realizuje następujące zadania szczegółowe:

Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zapewnia wdrożenie programów we 
właściwym czasie w ramach 
przeznaczonych na nie środków i zgodnie 
z założeniami programu i 
harmonogramem, o których mowa w 
art. 1;
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Poprawka 25

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) określania lokalizacji i zapewniania 
funkcjonowania infrastruktury naziemnej 
systemów;

a) określania w drodze otwartego i 
przejrzystego procesu lokalizacji 
infrastruktury naziemnej systemów i 
zapewniania jej funkcjonowania;

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d) – punkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) promowanie zastosowań i usług na 
rynku radionawigacji satelitarnej.

(ii) promowanie i monitorowanie rozwoju 
oraz upowszechnienie znajomości 
zastosowań i usług na rynku 
radionawigacji satelitarnej;

Poprawka 28

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Porozumienie w sprawie delegowania 
określa – w zakresie niezbędnym, jeśli 
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chodzi o wykonywanie delegowanych 
zadań i budżetu – ogólne warunki 
zarządzania funduszami przekazanymi 
Agencji Europejskiego GNSS, a w 
szczególności działania, jakie należy 
podjąć, odpowiednie finansowanie, 
procedury w zakresie zarządzania, środki 
monitorowania i kontroli, środki 
stosowane w przypadku niewłaściwego 
wykonywania umów w odniesieniu do 
kosztów, harmonogramu i wyników, a 
także zasady dotyczące własności 
wszystkich rzeczowych aktywów trwałych i 
wartości niematerialnych.
Środki w zakresie monitorowania i 
kontroli przewidują w szczególności 
okresowy plan przewidywania kosztów, 
systematyczne informowanie Komisji o 
kosztach i harmonogramie oraz – w 
przypadku różnicy między przewidzianymi 
budżetami a poniesionymi kosztami, 
wynikami i harmonogramem – o 
działaniach naprawczych zapewniających 
realizację infrastruktury w granicach 
przydzielonych budżetów.

Poprawka 29

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W razie konieczności Agencja 
Europejskiego GNSS może poczynić 
odpowiednie ustalenia z Europejską 
Agencją Kosmiczną w celu wypełnienia 
powierzonych im w ramach niniejszego 
rozporządzania zadań dotyczących fazy 
eksploatacji systemów.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera b)



AD\908432PL.doc 21/26 PE483.662v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) stosowanie w dalszym ciągu metody 
polegającej na zaopatrzeniu z dwóch 
źródeł w celu ograniczenia zależności od 
jednego dostawcy oraz zapewnienia 
lepszej ogólnej kontroli nad programami, 
ich kosztami i harmonogramem, którą to 
metodę w miarę możliwości i w 
stosownych przypadkach należy określić w 
zaproszeniu do składania ofert jako 
szczególne kryterium wyboru; 

Uzasadnienie

O stosowaniu metody polegającej na zaopatrzeniu z dwóch źródeł należy nadmienić w 
opublikowanym zaproszeniu do składania ofert w Dzienniku Urzędowym, aby zapewnić 
maksymalną przejrzystość w stosunku do wszystkich podmiotów i składających oferty.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele, o których mowa w ust. 1, są 
systematycznie realizowane przez 
instytucje zamawiające w ramach 
przetargów i są wykorzystywane jako 
kryteria wyboru.
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 34

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli oferent wskaże w swojej ofercie, 
że nie zamierza zlecać podwykonawcom 
wykonania żadnej części zamówienia ani 
nie zamierza zlecać podwykonawstwa 
MŚP lub nowym podmiotom, lub też 
zamierza zlecić podwykonawstwo poniżej 
minimalnej wartości procentowej, o której 
mowa w ust. 1, przedstawia on instytucji 
zamawiającej powody swojego 
postępowania. Instytucja zamawiająca 
przekazuje te informacje Komisji.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów realizacji zadań o charakterze 
technicznym, o których mowa w art. 13 
ust. 2, Komisja może skorzystać z 
niezbędnej pomocy, w szczególności z 
pomocy ekspertów z właściwych agencji 

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

krajowych do spraw przestrzeni 
kosmicznej, niezależnych ekspertów oraz 
podmiotów uprawnionych do 
przedstawienia bezstronnych analiz i 
opinii dotyczących przebiegu programów.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja zapewnia wykonanie niniejszego 
rozporządzenia. Przedstawiając wstępny 
projekt budżetu, Komisja składa
jednocześnie Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie z wykonania 
programów, zawierające informacje o ich 
kosztach i powiązanym ryzyku, zawarciu 
umów międzynarodowych z krajami 
trzecimi, przygotowaniu rynków 
radionawigacji satelitarnej oraz 
skuteczności ustaleń dotyczących 
zarządzania.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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



AD\908432PL.doc 25/26 PE483.662v02-00

PL

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 5 i 
14, powierza się Komisji na okres pięciu 
lat od dnia 1 stycznia 2014 r. Komisja 
sporządza sprawozdanie dotyczące 
przekazania uprawnień nie później niż 
dziewięć miesięcy przed końcem okresu 
pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje 
automatycznie przedłużone na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski 
lub Rada sprzeciwią się takiemu 
przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 
przed końcem każdego okresu.
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