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Τροπολογία: Vladimír Remek

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη 9

Οι φάσεις καθορισμού και ανάπτυξης του 
προγράμματος Galileo, οι οποίες αποτελούν 
το μέρος του προγράμματος που είναι 
αφιερωμένο στην έρευνα, χρηματοδοτούνται 
από τον κοινοτικό προϋπολογισμό των 
διευρωπαϊκών δικτύων. Η φάση της 
εγκατάστασης πρέπει να χρηματοδοτηθεί εξ 
ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
ελλείψει πραγματικής δέσμευσης του 
ιδιωτικού τομέα. Η εκμετάλλευση του 
συστήματος μπορεί να αποτελέσει 
αντικείμενο συμβάσεων παραχώρησης 
υπηρεσιών ή δημόσιων συμβάσεων 
υπηρεσιών που θα συναφθούν με τον 
ιδιωτικό τομέα.

(9) Οι φάσεις καθορισμού και ανάπτυξης 
του προγράμματος Galileo, οι οποίες 
αποτελούν το μέρος του προγράμματος που 
είναι αφιερωμένο στην έρευνα, 
χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό 
προϋπολογισμό των διευρωπαϊκών δικτύων. 
Η φάση της εγκατάστασης πρόκειται τώρα
να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Η εκμετάλλευση του 
συστήματος μετά το 2013 μπορεί να 
αποτελέσει αντικείμενο συμβάσεων 
παραχώρησης υπηρεσιών ή δημόσιων 
συμβάσεων υπηρεσιών που θα συναφθούν 
σε μεταγενέστερο στάδιο με τον ιδιωτικό 
τομέα.
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Or. xm

Αιτιολόγηση

Ο σκιώδης εισηγητής θεωρεί ότι οι προτεινόμενες αλλαγές αντανακλούν καλύτερα και 
ακριβέστερα την πραγματική κατάσταση.

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 24
αιτιολογική σκέψη 12

(12) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1321/2004 του Συμβουλίου, της 12ης 
Ιουλίου 2004 , σχετικά με τη δημιουργία 
δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης, δημιουργήθηκε η 
ευρωπαϊκή εποπτική αρχή του Παγκόσμιου 
Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης 
(GNSS) (στο εξής «η εποπτική αρχή»).

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποστολή της εποπτικής αρχής, όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1321/2004, ήταν κυρίως η χορήγηση αδειών στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που προβλεπόταν 
αρχικά ότι θα εκτελούσαν τα προγράμματα Galileo. Η αποστολή αυτή παύει να έχει νόημα μετά 
την αποτυχία του Ομίλου και την υποβολή της τροποποιημένης πρότασης, και η αρχή πρέπει να 
καταργηθεί. Τα υπόλοιπα καθήκοντα μπορούν να αναληφθούν επίσης από την Επιτροπή και τον 
ΕΟΔ.

Τροπολογία: David Hammerstein

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Οι δαπάνες για τις επενδύσεις και οι 
δαπάνες εκμετάλλευσης των συστημάτων 
Galileo και EGNOS για την περίοδο 2007-
2013 εκτιμώνται σήμερα σε 3,4 δις ευρώ σε 
τρέχουσες τιμές. Ποσό ύψους 1.005 
εκατομμυρίων ευρώ προβλέπεται ήδη στον 
υφιστάμενο δημοσιονομικό 

(14) Οι δαπάνες για τις επενδύσεις και οι 
δαπάνες εκμετάλλευσης των συστημάτων 
Galileo και EGNOS για την περίοδο 2007-
2013 εκτιμώνται σήμερα σε 3,4 δις ευρώ σε 
τρέχουσες τιμές. Ποσό ύψους 1.005 
εκατομμυρίων ευρώ προβλέπεται ήδη στον 
υφιστάμενο δημοσιονομικό 
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προγραμματισμό (2007-2013) βάσει της 
νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής 
σχετικά με την υλοποίηση των φάσεων 
εγκατάστασης και εκμετάλλευσης του 
προγράμματος Galileo. Προτείνεται η 
προσθήκη στο ανωτέρω ποσό 
συμπληρωματικού ποσού ύψους 2.100
εκατομμυρίων ευρώ. Η εξεύρεση του εν 
λόγω ποσού θα αποτελέσει αντικείμενο 
αναθεώρησης του υφιστάμενου 
δημοσιονομικού πλαισίου (2007-2013). Τα 
κονδύλια προέρχονται από τα μη 
χρησιμοποιηθέντα ποσά των κεφαλαίων 2 
και 5 για τα έτη 2007 και 2008. Συνεπώς, 
στο κείμενο της τροποποιημένης πρότασης 
προβλέπεται ποσό ύψους 3.105 
εκατομμυρίων ευρώ στον κοινοτικό 
προϋπολογισμό για την περίοδο 2007-2013 
για τα ευρωπαϊκά προγράμματα του 
Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος 
Πλοήγησης (GNSS). Για την 
χρηματοδότηση αυτών των δαπανών θα 
διατεθεί επίσης συμπληρωματικά ποσό 
ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ βάσει του 
έβδομου προγράμματος πλαισίου έρευνας 
και ανάπτυξης για τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα του Παγκόσμιου 
Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης 
(GNSS).

προγραμματισμό (2007-2013) βάσει της 
νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής 
σχετικά με την υλοποίηση των φάσεων 
εγκατάστασης και εκμετάλλευσης του 
προγράμματος Galileo. Προτείνεται η 
προσθήκη στο ανωτέρω ποσό 
συμπληρωματικού ποσού ύψους 2,4 δισ. 
ευρώ, η εξεύρεση του οποίου απετέλεσε
αντικείμενο αναθεώρησης του υφιστάμενου 
δημοσιονομικού πλαισίου (2007-2013). Τα 
κονδύλια προέρχονται από μη 
χρησιμοποιηθέντα ποσά της κατηγορίας 2 
για το 2007, ύψους 1,6 δισ. ευρώ, από 
πιστώσεις του μέσου ευελιξίας, ύψους 200 
εκατ. ευρώ, και την ανακατανομή 
κονδυλίων ύψους 200 εκατ. ευρώ στην 
κατηγορία 1Α. Συνεπώς, στο κείμενο της 
τροποποιημένης πρότασης προβλέπεται 
ποσό ύψους 3,405 δισ. ευρώ στον κοινοτικό 
προϋπολογισμό για την περίοδο 2007-2013 
για τα ευρωπαϊκά προγράμματα του 
Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος 
Πλοήγησης (GNSS), συμπεριλαμβανομένου 
ποσού 400 εκατ. ευρώ βάσει του έβδομου 
προγράμματος πλαισίου έρευνας και 
ανάπτυξης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα 
του Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος 
Πλοήγησης (GNSS).

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναπροσαρμογή του κειμένου υπό το φως της συμφωνίας που επιτεύχθηκε σχετικά με την 
αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου.

Τροπολογία: Etelka Barsi-Pataky

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη 14α (νέα)

(14α) Οι αποτελεσματικές διαδικασίες 
προμηθειών και οι διαπραγματεύσεις 
συμβάσεων που επιτυγχάνουν τη βέλτιστη 
οικονομική αξία, καθώς επίσης η 
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προσήλωση στο προτεινόμενο 
χρονοδιάγραμμα των προγραμμάτων 
αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία για την 
κατανομή των εν λόγω κοινοτικών 
κονδυλίων. Η τήρησή τους διασφαλίζεται 
από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη 14α (νέα)

(14α) Σύμφωνα με το άρθρο 18 του 
δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό 
των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, τα κράτη 
μέλη, οι τρίτες χώρες και οι διεθνείς 
οργανισμοί μπορούν να συμβάλλουν 
οικονομικά ή σε είδος στα ευρωπαϊκά 
προγράμματα ραδιοπλοήγησης στη βάση 
σχετικών συμφωνιών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση που περιγράφεται στο δημοσιονομικό κανονισμό θα πρέπει να αποτελεί τη 
βάση για τις δημοσιονομικές πτυχές της συμμετοχής κρατών ή διεθνών οργανισμών στο 
πρόγραμμα Galileo, που μπορούν να συμβάλλουν είτε οικονομικά είτε σε είδος (όπως έγινε ήδη 
σε προηγούμενες φάσεις με τρίτες χώρες). Όχι μόνο κράτη αλλά και διεθνείς οργανισμοί θα 
πρέπει να επιτρέπεται να συμμετέχουν, αν και η συνεργασία αυτού του είδους θα πρέπει να 
υπόκειται στην υπογραφή σχετικής συμφωνίας.

Τροπολογία: David Hammerstein

Τροπολογία 28
Αιτιολογική σκέψη 16

(16) Πρέπει εξάλλου τα έσοδα από την 
εκμετάλλευση των συστημάτων Galileo και 
EGNOS να εισπράττονται από την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, προκειμένου να 
αποσβεστούν οι επενδύσεις που 

(16) Πρέπει εξάλλου τα έσοδα από την 
εκμετάλλευση των συστημάτων Galileo και 
EGNOS να εισπράττονται από την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, δεδομένου ότι το 
κόστος των επενδύσεων για τα δύο 
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πραγματοποίησε η Κοινότητα στο 
παρελθόν. Ωστόσο στις συμβάσεις που 
ενδεχομένως θα συναφθούν με τον ιδιωτικό 
τομέα για την εκμετάλλευση των 
συστημάτων είναι δυνατόν να προβλεφθεί 
μηχανισμός κατανομής των εσόδων.

συστήματα θα καλυφθεί τελικά από 
δημόσια κονδύλια, προκειμένου να 
αποσβεστούν οι επενδύσεις που 
πραγματοποίησε η Κοινότητα. Ωστόσο στις 
συμβάσεις που ενδεχομένως θα συναφθούν 
με τον ιδιωτικό τομέα για την εκμετάλλευση 
των συστημάτων είναι δυνατόν να 
προβλεφθεί μηχανισμός κατανομής των 
εσόδων. Θα πρέπει να είναι δυνατή η 
προσθήκη μηχανισμών κατανομής εσόδων 
ή ανώτατων τιμών στις συμβάσεις που 
συνάπτονται με τον ιδιωτικό τομέα όσον 
αφορά τα έσοδα από την παροχή 
υπηρεσιών στο πλαίσιο του συστήματος 
Galileo, προκειμένου να διασφαλίζονται, η 
παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με 
θεμιτές τιμές και/ή η ανάπτυξη νέων 
υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το PPP απέτυχε διότι ο ιδιωτικός τομέας δυσκολευόταν να αναλάβει τους 
κινδύνους του, το δε Galileo θα χρηματοδοτηθεί πλέον εξ ολοκλήρου με δημόσια κονδύλια, 
είναι παραπάνω από δικαιολογημένο να αναμένεται ότι θα παρέχονται στο δημόσιο υπηρεσίες 
υψηλού επιπέδου σε λογικές τιμές. Προς το σκοπό αυτό, και ανάλογα με την ανάλυση της 
αγοράς, προβλέπονται διαφορετικοί ρυθμιστικοί μηχανισμοί.

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 29
αιτιολογική σκέψη 17

(17) Η χρηστή δημόσια διαχείριση των 
προγραμμάτων Galileo και EGNOS
προϋποθέτει αφενός, την ύπαρξη αυστηρής 
κατανομής των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, στην ευρωπαϊκή 
εποπτική αρχή και τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Διαστήματος, και, αφετέρου, ότι 
η υλοποίηση των προγραμμάτων 
εξασφαλίζεται από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα εκπροσωπούμενη από την 
Επιτροπή. Η Επιτροπή οφείλει να συστήσει 
τα κατάλληλα όργανα και να διαθέσει τους 

(17) Η χρηστή δημόσια διαχείριση των 
προγραμμάτων Galileo και EGNOS
προϋποθέτει αφενός, την ύπαρξη αυστηρής 
κατανομής των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, στην ευρωπαϊκή 
εποπτική αρχή και τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Διαστήματος, και, αφετέρου, ότι 
η υλοποίηση των προγραμμάτων 
εξασφαλίζεται από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα εκπροσωπούμενη από την 
Επιτροπή. Η Επιτροπή οφείλει να συστήσει 
τα κατάλληλα όργανα και να διαθέσει τους 
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απαραίτητους πόρους, ιδίως στον τομέα της 
υποστήριξης.

απαραίτητους πόρους, ιδίως στον τομέα της 
υποστήριξης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποστολή της εποπτικής αρχής, όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1321/2004, ήταν κυρίως η χορήγηση αδειών στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που προβλεπόταν 
αρχικά ότι θα εκτελούσαν τα προγράμματα Galileo. Η αποστολή αυτή παύει να έχει νόημα μετά 
την αποτυχία του Ομίλου και την υποβολή της τροποποιημένης πρότασης, και η αρχή πρέπει να 
καταργηθεί. Τα υπόλοιπα καθήκοντα μπορούν να αναληφθούν επίσης από την Επιτροπή και τον 
ΕΟΔ.

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 30
αιτιολογική σκέψη 18

(18) Όσον αφορά την εποπτική αρχή κύρια 
αποστολή της είναι να συνεπικουρεί την 
Επιτροπή σε όλους τους τομείς που 
συνδέονται με την υλοποίηση των 
προγραμμάτων. Οφείλει να διαχειρίζεται 
τα κονδύλια που διατίθενται ειδικά για τα 
προγράμματα ή που της παραχωρούνται 
από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 
54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002  του 
Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη 
θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού 
που εφαρμόζεται στο γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, ο οποίος τροποποιήθηκε με 
τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1995/2006 του Συμβουλίου, της 13ης 
Δεκεμβρίου 2006.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποστολή της εποπτικής αρχής, όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1321/2004, ήταν κυρίως η χορήγηση αδειών στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που προβλεπόταν 
αρχικά ότι θα εκτελούσαν τα προγράμματα Galileo. Η αποστολή αυτή παύει να έχει νόημα μετά 
την αποτυχία του Ομίλου και την υποβολή της τροποποιημένης πρότασης, και η αρχή πρέπει να 
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καταργηθεί. Τα υπόλοιπα καθήκοντα μπορούν να αναληφθούν επίσης από την Επιτροπή και τον 
ΕΟΔ.

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 31
Αιτιολογική σκέψη 19

(19) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Διαστήματος, ο οποίος διαθέτει τεχνογνωσία 
σε τεχνικό επίπεδο, θα κληθεί να συνάψει με
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα πολυετή 
σύμβαση που θα καλύπτει τις τεχνικές 
πτυχές υλοποίησης των προγραμμάτων. 
Προκειμένου η Επιτροπή, η οποία 
εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, να 
είναι σε θέση να ασκήσει πλήρως τις 
ελεγκτικές της αρμοδιότητες, η σύμβαση 
πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως τους γενικούς 
όρους διαχείρισης των κονδυλίων που 
διατίθενται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Διαστήματος και να προβλέπει ότι, στις 
συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει της 
σύμβασης, εφαρμόζονται οι κοινοτικοί 
κανόνες στον τομέα των δημόσιων 
προμηθειών. Στο πλαίσιο αυτό ενδείκνυται 
να ληφθούν δεόντως υπόψη το κεκτημένο 
και οι ήδη πραγματοποιηθείσες επενδύσεις, 
καθώς και, αναλόγως της περιπτώσεως, οι 
ισχύουσες συμφωνίες.

(19) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Διαστήματος, ο οποίος διαθέτει τεχνογνωσία 
σε τεχνικό επίπεδο, θα κληθεί να συνάψει με 
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα πολυετή 
σύμβαση υλοποίησης των προγραμμάτων. 
Προκειμένου η Επιτροπή, η οποία 
εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, να 
είναι σε θέση να ασκήσει πλήρως τις 
ελεγκτικές της αρμοδιότητες, η σύμβαση 
πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως τους γενικούς 
όρους διαχείρισης των κονδυλίων που 
διατίθενται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Διαστήματος και να προβλέπει ότι, στις 
συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει της 
σύμβασης, εφαρμόζονται οι κοινοτικοί 
κανόνες στον τομέα των δημόσιων 
προμηθειών. Στο πλαίσιο αυτό ενδείκνυται 
να ληφθούν δεόντως υπόψη το κεκτημένο, η 
βιομηχανική τεχνογνωσία και οι ήδη 
πραγματοποιηθείσες επενδύσεις, καθώς και, 
αναλόγως της περιπτώσεως, οι ισχύουσες 
συμφωνίες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Περιγράφεται η εφαρμογή πολυετούς σύμβασης, περιοριζόμενης στις τεχνικές πτυχές με 
γενικούς όρους διαχείρισης των κονδυλίων.

Πρέπει να υπάρχει συνάρτηση με την περιγραφή του ρόλου του ΕΟΔ στο άρθρο 13, που πρέπει 
να περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις του ΕΟΔ ιδιαίτερα όσον αφορά την απόδοση των 
διαδικασιών και των αποφάσεων, την υποβολή εκθέσεων και τη βιομηχανική διαχείριση.
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Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 32
Αιτιολογική σκέψη 19α (νέα)

(19α) Δεδομένου ότι τα προγράμματα θα 
χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα, οι δημόσιες προμήθειες στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων θα πρέπει να 
γίνουν σύμφωνα με τους κοινοτικούς 
κανόνες για τις συμβάσεις του δημοσίου, 
και να αποσκοπούν πρώτα και κύρια στον 
έλεγχο του κόστους και τη μείωση των 
κινδύνων, καθώς επίσης στη βελτίωση της 
απόδοσης και τη μείωση των εξαρτήσεων. 
Είναι επιθυμητό να εισαχθεί στο 
πρόγραμμα ένα στοιχείο ανταγωνισμού και 
συνεπώς οποιαδήποτε δημόσια προμήθεια 
θα πρέπει να γίνεται από δύο πηγές και στο 
πλαίσιο τακτικής προκήρυξης μειοδοτικών 
διαγωνισμών, όποτε είναι δυνατόν, εκτός 
αν τούτο οδηγεί σε αύξηση του κόστους 
και καθυστερήσεις λόγω της ανάγκης για 
προσαρμογή των σχεδιάσεων και των 
μεθόδων παραγωγής των άλλων 
προμηθευτών. Από την άλλη πλευρά, θα 
πρέπει να ελαχιστοποιηθούν οι "κρίσιμες" 
προμήθειες και οι προμήθειες από μία 
πηγή. Αποφάσεις, επενδύσεις και 
επιτεύγματα του ΕΥΔ και της ΕΕ κατά τις 
φάσεις καθορισμού και ανάπτυξης του 
προγράμματος Galileo και στο πλαίσιο του 
προγράμματος EGNOS θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά την επόμενη 
φάση της πρόσκλησης για υποβολή 
προσφορών, ώστε να διασφαλίζονται η 
συνέχεια και οικονομικότητα του 
προγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποφυγή σύγχυσης, είναι σημαντικό να αποσαφηνίζεται ότι θα λαμβάνονται σοβαρά 
υπόψη μόνο τα επιτεύγματα στο πλαίσιο των EGNOS και Galileo με χρηματοδότηση είτε από 
την Κοινότητα είτε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Άλλες πρωτοβουλίες (δηλ. μη 
χρηματοδοτούμενες από τους δύο αυτούς φορείς) θα συνεπάγονταν μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, 
περισσότερους κινδύνους και πρόσθετο κόστος για το πρόγραμμα, ενώ θα προκαλούσαν 
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απαράδεκτη στρέβλωση στους ανταγωνισμούς που απαιτεί το Συμβούλιο.

Τροπολογία: Vladimír Remek

Τροπολογία 33
Αιτιολογική σκέψη 19α (νέα)

(19α) Όλα τα τμήματα έργου για την πλήρη 
επιχειρησιακή ικανότητα (FOC) του 
Galileo θα πρέπει να είναι ανοικτά στο 
μέγιστο δυνατό ανταγωνισμό, σύμφωνα με 
τις αρχές της ΕΕ για τις προμήθειες· 
προκειμένου να διασφαλιστούν οι 
επενδύσεις σε διαστημικά προγράμματα, οι 
προμήθειες της ΕΕ θα πρέπει να είναι 
ευρύτερα ανοικτές σε νέους 
ενδιαφερομένους και ΜΜΕ, και να 
διασφαλίζονται παράλληλα η τεχνολογική 
υπεροχή και η οικονομικότητα·

Or. xm

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί έμφαση στη διαφάνεια στην ανάθεση δημόσιων συμβάσεων, στον ανοικτό 
χαρακτήρα και τη στήριξη όχι μόνο των καθιερωμένων μεγάλων "παικτών" αλλά και των 
επιχειρήσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους και των νεοεισερχομένων. 

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 34
Αιτιολογική σκέψη 19α (νέα)

(19α) θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην επίτευξη ισόρροπης 
συμμετοχής από όλα τα κράτη μέλη κατά 
τις διάφορες φάσεις του προγράμματος 
Galileo. Είναι επίσης σημαντικό, οι 
ενδιαφερόμενοι σε όλα τα κράτη μέλη, 
ιδιαίτερα δε οι επιχειρήσεις μικρού ή 
μεσαίου μεγέθους να έχουν τη δυνατότητα 
ανάπτυξης και καινοτομίας στη βάση της 
τεχνογνωσίας που δημιουργείται από τις 
προμήθειες του Galileo.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένων του μεγέθους και της σημασίας που έχει σε κοινωνικό επίπεδο το πρόγραμμα 
Galileo, οι αρχές που διέπουν τις δημόσιες προμήθειες στο πλαίσιο του Galileo θα πρέπει να 
προάγουν την ανοικτή πρόσβαση και το θεμιτό ανταγωνισμό σε ολόκληρη την αλυσίδα 
εφοδιασμού της βιομηχανίας· συνεπώς, θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα ισόρροπης 
συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα κράτη μέλη, σε όλες τις 
απομένουσες φάσεις του προγράμματος. Θα πρέπει, ιδιαίτερα, να δοθούν στις ΜΜΕ οι 
κατάλληλες ευκαιρίες για ανάπτυξη και καινοτομία σε όλες τις προμήθειες του Galileo.

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 35
αιτιολογική σκέψη 20

(20) Για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού ενδείκνυται η Επιτροπή να 
συνεπικουρείται από επιτροπή ονομαζόμενη 
«επιτροπή ευρωπαϊκών προγραμμάτων του 
Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος 
Πλοήγησης (GNSS)». Δεδομένου ότι η 
χρηστή δημόσια διαχείριση επιβάλλει τη 
διασφάλιση ενιαίας διαχείρισης των 
προγραμμάτων, αυξημένη ταχύτητα στη 
λήψη των αποφάσεων και ισότιμη 
πρόσβαση στις πληροφορίες, οι εκπρόσωποι 
του διοικητικού συμβουλίου της εποπτικής 
αρχής πρέπει να συμμετέχουν στις εργασίες 
της επιτροπής ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
του Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος 
Πλοήγησης (GNSS).

(20) Για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού ενδείκνυται η Επιτροπή να 
συνεπικουρείται από επιτροπή ονομαζόμενη 
«επιτροπή ευρωπαϊκών προγραμμάτων του 
Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος 
Πλοήγησης (GNSS)». Δεδομένου ότι η 
χρηστή δημόσια διαχείριση επιβάλλει τη 
διασφάλιση ενιαίας διαχείρισης των 
προγραμμάτων, αυξημένη ταχύτητα στη 
λήψη των αποφάσεων και ισότιμη 
πρόσβαση στις πληροφορίες, οι 
παρατηρητές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου πρέπει να συμμετέχουν στις 
εργασίες της επιτροπής ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων του Παγκόσμιου 
Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης 
(GNSS).

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω της σημασίας και του οικονομικού βάρους του προγράμματος είναι αναγκαίο να 
παρακολουθούν τις εργασίες της επιτροπής ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Παγκόσμιου 
Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης (GNSS) και εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Τούτο διασφαλίζει καλύτερη ροή πληροφοριών και μεγαλύτερη διαφάνεια έναντι της κοινής 
γνώμης. Ο ρόλος της εποπτικής αρχής θα πρέπει να αναθεωρηθεί, λόγω των εκτελεστικών 
διατάξεων που προτείνονται τώρα για το πρόγραμμα.
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Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 36
Αιτιολογική σκέψη 21α (νέα)

(21α) Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα πρέπει 
να είναι ιδιοκτήτρια όλων των υλικών και 
άυλων αγαθών που παράγονται ή 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων EGNOS και Galileo. Σε 
όλη τη διάρκεια του προγράμματος, θα 
πρέπει να είναι πάντα σε θέση να 
τερματίζει συμβάσεις με οποιονδήποτε 
προμηθευτή ή φορέα παροχής υπηρεσιών. 
Δεν θα πρέπει, επομένως, να βασίζεται σε 
συγκεκριμένη εγκατάσταση στην οποία δεν 
έχει έλεγχο ή σε προμηθευτές που δεν 
δεσμεύονται ότι δεν θα μεταφέρουν αγαθά 
σε άλλη εγκατάσταση. Η Επιτροπή θα 
πρέπει συνεπώς να υποβάλει πρόταση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
για την κατάλληλη τροποποίηση της 
κοινοτικής νομοθεσίας. Έως ότου το 
Galileo τεθεί σε πλήρη λειτουργία, και 
προκειμένου να ικανοποιηθούν οι 
απαιτήσεις των τρεχόντων επενδυτών του, 
είναι επιθυμητό να αποσυνδεθεί από το 
Galileo η διαχείριση και εκμετάλλευση του 
EGNOS έως ότου καταστεί δυνατή η 
συγχώνευση των δύο συστημάτων. Εθνικές 
και άλλες μη κοινοτικές πρωτοβουλίες που 
αποσκοπούν στην παροχή αγαθών και/ή 
υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
τους σκοπούς του προγράμματος θα 
εξετάζονται, υπό την προϋπόθεση ότι τα 
σχετικά αγαθά θα μεταφέρονται εξ 
ολοκλήρου στην Επιτροπή χωρίς κόστος, 
και εφόσον τούτο δεν συνεπάγεται 
μακροπρόθεσμη δέσμευση εκ μέρους της 
Επιτροπής, ούτε προκαλεί στρέβλωση σε 
σχέση με την ευρωπαϊκή διάσταση του 
προγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να διατηρεί διαρκώς τη διαπραγματευτική ισχύ της και να βασίζεται κατά το 
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δυνατόν σε εγκαταστάσεις και μέσα που έχει πλήρως υπό το έλεγχό της ή τουλάχιστον χωρίς 
αποκλειστικά δικαιώματα, ώστε να μπορεί αν χρειαστεί να προβεί σε πιθανές μεταφορές.

Είναι γεγονός ότι το EGNOS βρίσκεται σήμερα πολύ κοντά στην πιστοποίησή του. Παρέχει ήδη 
μόνιμα σήματα υψηλής ποιότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για λόγους αποτελεσματικότητας, 
και προκειμένου να προετοιμαστεί καλύτερα το έδαφος για το Galileo, είναι σημαντικό να 
αποσυνδεθούν τα δύο προγράμματα ώστε το EGNOS να μπορέσει να λειτουργήσει ανεξάρτητα 
από την πρόοδο του Galileo.

Τροπολογία: Vladimír Remek

Τροπολογία 37
Άρθρο 1, παράγραφος 3

Το σύστημα που θα προκύψει από το 
πρόγραμμα Galileo είναι υποδομή αυτόνομη 
του Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος 
Πλοήγησης (GNSS), το οποίο περιλαμβάνει 
συστοιχία δορυφόρων και επίγειων 
σταθμών.

Το σύστημα που θα προκύψει από το 
πρόγραμμα Galileo είναι υποδομή αυτόνομη 
του Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος 
Πλοήγησης (GNSS), το οποίο περιλαμβάνει 
συστοιχία δορυφόρων και παγκόσμιο 
δίκτυο επίγειων σταθμών

Or. cs

Αιτιολόγηση

Ο σκιώδης εισηγητής θεωρεί ότι η προτεινόμενη διατύπωση αντανακλά ακριβέστερα τον τρόπο 
λειτουργίας του προτεινόμενου συστήματος και τη φύση της υποδομής του.

Τροπολογία: Umberto Guidoni

Τροπολογία 38
Άρθρο 1, παράγραφος 3α (νέα)

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει την 
ιδιοκτησία των συστημάτων EGNOS και 
GALILEO και όλων των υλικών και άυλων 
αγαθών που παράγονται ή αναπτύσσονται 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα EGNOS και GALILEO αποτελούν πυλώνες του ευρωπαϊκού συστήματος 
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ραδιοπλοήγησης (GNSS) και θα λειτουργούν υπό την αποκλειστική ευθύνη της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας. Είναι επομένως ουσιαστικό, η Κοινότητα να είναι ιδιοκτήτρια των δύο 
συστημάτων.

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 39
Άρθρο 4, παράγραφος 4

4. Στις συμφωνίες ή τις συμβάσεις που θα 
συναφθούν με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
προβλέπονται οι όροι και οι λεπτομέρειες 
της ενδεχόμενης συμμετοχής τρίτων 
χωρών σε συμπληρωματική 
χρηματοδότηση του προγράμματος.

4. Είναι δυνατή η συμμετοχή τρίτων 
χωρών για την παροχή πρόσθετης 
χρηματοδότησης στο πρόγραμμα. Στις 
σχετικές συμφωνίες ή τις συμβάσεις που θα 
συναφθούν με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα με 
τέτοιες χώρες, σύμφωνα με το άρθρο 
300(3) της Συνθήκης ΕΚ, προβλέπονται οι 
όροι και οι λεπτομέρειες της συμμετοχής 
τους, καθώς και τα δικαιώματά τους στο 
πλαίσιο του προγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ως τώρα διαχείριση της συμμετοχή τρίτων χωρών αποδείχτηκε ανεπαρκής, δηλ. χωρίς καμιά 
δέσμευση από την πλευρά τους. Είναι επομένως σημαντικό να καταστεί σαφές ότι η συμμετοχή 
τρίτων χωρών στο Galileo είναι δυνατή μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Τροπολογία 40
Άρθρο 4, παράγραφος 4

4. Στις συμφωνίες ή τις συμβάσεις που θα 
συναφθούν με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
προβλέπονται οι όροι και οι λεπτομέρειες 
της ενδεχόμενης συμμετοχής τρίτων χωρών 
σε συμπληρωματική χρηματοδότηση του 
προγράμματος.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να διαθέτουν 
πρόσθετη χρηματοδότηση στο πρόγραμμα. 
Πρόσθετη χρηματοδότηση στο πρόγραμμα 
μπορούν επίσης να προσφέρουν τρίτες 
χώρες και διεθνείς οργανισμοί. Στις 
συμφωνίες ή τις συμβάσεις που θα 
συναφθούν με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
προβλέπονται οι όροι και οι λεπτομέρειες 
της ενδεχόμενης συμμετοχής τρίτων χωρών 
σε συμπληρωματική χρηματοδότηση του
προγράμματος.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Το Galileo σχεδιάστηκε ως παγκόσμιο σύστημα. Τα κράτη μέλη μπορούν να προσφέρουν 
πρόσθετη χρηματοδότηση στο πρόγραμμα, το οποίο για να έχει παγκόσμια επιτυχία χρειάζεται 
επίσης τη συμμετοχή τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών. Οι συμφωνίες ή συμβάσεις που 
εξυπηρετούν στη ρύθμιση της συμμετοχής αυτής σύμφωνα με τη Συνθήκη θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν όρους, προϋποθέσεις και κανόνες που να καθορίζουν σαφώς τη φύση της 
συμμετοχής.

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 41
Άρθρο 5

Η εκμετάλλευση του συστήματος EGNOS
περιλαμβάνει κυρίως τη διαχείριση της εν 
λόγω υποδομής, τη συντήρηση, την συνεχή 
τελειοποίηση και ανανέωση του 
συστήματος, τις επιχειρήσεις πιστοποίησης 
και τυποποίησης που συνδέονται με το 
πρόγραμμα, την εμπορική εκμετάλλευση 
του συστήματος.

Η εκμετάλλευση του συστήματος EGNOS
περιλαμβάνει κυρίως τη διαχείριση της εν 
λόγω υποδομής, τη συντήρηση, την συνεχή 
τελειοποίηση και ανανέωση του 
συστήματος, τις επιχειρήσεις πιστοποίησης 
και τυποποίησης που συνδέονται με το 
πρόγραμμα, την εμπορική εκμετάλλευση 
των σημάτων του συστήματος

Η μεταφορά της ιδιοκτησίας του 
συστήματος στην Επιτροπή θα γίνει με την 
υπογραφή συμφωνίας με τους τρέχοντες 
ιδιοκτήτες, θα αναγνωρίζει τις επενδύσεις 
που έχουν πραγματοποιήσει οι τελευταίοι 
και θα τους διασφαλίζει τη συνέχεια του 
υψηλού επιπέδου επιδόσεων που έχει 
παρατηρηθεί ως τώρα και των τρεχουσών 
βιομηχανικών συμβάσεων για διάστημα 
που θα καθοριστεί.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των τρεχόντων επενδυτών του EGNOS
και να διασφαλίσει τη συνέχεια του προγράμματος αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τις 
συμβάσεις με τους έμπειρους παράγοντες της βιομηχανίας, του EGNOS.
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Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 42
Άρθρο 6

1. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα διασφαλίζει τη 
χρηματοδότηση και την εκμετάλλευση του 
EGNOS, με την επιφύλαξη ενδεχόμενης 
συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα.

1. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα διασφαλίζει τη 
χρηματοδότηση και την εκμετάλλευση του 
EGNOS, με την επιφύλαξη ενδεχόμενης 
συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα.

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι 
επιφορτισμένη με την πιστοποίηση του 
συστήματος και των κρίσιμων υπηρεσιών 
προς τους χρήστες.
3. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα διασφαλίζει 
την πλαισίωση των ενεργειών προώθησης 
και πώλησης συμπληρωμάτων του EGNOS
προκειμένου να διευρύνει τη ζώνη 
κάλυψής του EGNOS και των εξαγώγιμων 
παραγώγων του, ώστε να προετοιμαστεί η 
έλευση του Galileo σε εκείνα τα μέρη του 
κόσμου.
4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη 
για την εμπορική προώθηση και τη 
διεξαγωγή δραστηριοτήτων προετοιμασίας 
της εφαρμογής, ώστε να δρομολογηθούν οι 
μελλοντικές συμβάσεις του Galileo.

2. Η εκμετάλλευση του EGNOS θα 
αποτελέσει κατ’ αρχήν και κατά 
προτεραιότητα, αντικείμενο δημόσιας 
σύμβασης υπηρεσιών με τον ιδιωτικό τομέα. 
Στη συνέχεια θα αποτελέσει ενδεχομένως 
αναπόσπαστο μέρος της φάσης 
εκμετάλλευσης του Galileo.

5. Η εκμετάλλευση του EGNOS θα 
αποτελέσει κατ’ αρχήν και κατά 
προτεραιότητα, αντικείμενο δημόσιας 
σύμβασης υπηρεσιών με τον ιδιωτικό τομέα. 
Στη συνέχεια θα αποτελέσει ενδεχομένως 
αναπόσπαστο μέρος της φάσης 
εκμετάλλευσης του Galileo.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Μόνο η Κοινότητα μπορεί να αναλάβει την πιστοποίηση των συστημάτων EGNOS και Galileo. 
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των αναμενόμενων υπηρεσιών, μεριμνά επίσης για την 
παροχή υπηρεσιών δημόσιου χαρακτήρα, καθώς και για τη στήριξη των εξαγωγών.



PE400.389v01-00 16/36 AM\702557EL.doc

EL

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 43
Άρθρο 6α (νέο)

Άρθρο 6α
Ιδιοκτησία των αγαθών

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθίσταται 
ιδιοκτήτρια όλων των υλικών και άυλων 
αγαθών που παράγονται ή αναπτύσσονται 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων και θα 
έλθει σε διαπραγμάτευση με τους 
τρέχοντες ενδιαφερομένους (π.χ το 
EGNOS).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δεν μπορεί να ασκήσει ιδιοκτησιακά δικαιώματα χωρίς να τα έχει αποκτήσει.  Το 
EGNOS, για παράδειγμα, αποτελεί σήμερα εν μέρει ιδιοκτησία των αρχών εναέριας 
κυκλοφορίας στην Ευρώπη.

Τροπολογία: Vladimír Remek

Τροπολογία 44
Άρθρο 6 α (νέο)

Άρθρο 6α
Ιδιοκτησία

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι ιδιοκτήτρια 
όλων των υλικών και άυλων αγαθών του 
GALILEO, που παράγονται ή 
αναπτύσσονται κατά τις φάσεις 
προετοιμασίας και ανάπτυξης.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Το να έχει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα την ιδιοκτησία όλων των υλικών και άυλων αγαθών που 
δημιουργούνται και παράγονται στα στάδια ς φάσεις ανάπτυξης και εγκατάστασης αποτελεί 
λογική απόρροια της αλλαγής στην αρχικά προταθείσα μέθοδο χρηματοδότησης, με την οποία η 
ΕΕ ανέλαβε την πλήρη ευθύνη και αποκλείστηκε ο ιδιωτικός τομέας.
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Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 45
Άρθρο 7, στοιχείο γ)

(γ) οι δραστηριότητες που συνδέονται με 
την εκμετάλλευση των συστημάτων, καθώς 
και τις δράσεις που προηγούνται ή 
προπαρασκευάζουν την εν λόγω 
εκμετάλλευση.

(γ) οι δραστηριότητες που συνδέονται με 
την εκμετάλλευση των συστημάτων 
EGNOS et Galileo καθώς και τις δράσεις 
που προηγούνται ή προπαρασκευάζουν την 
εν λόγω εκμετάλλευση.

Or. fr

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 46
Άρθρο 8, παράγραφος 1α (νέα)

1a. Το ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 εξαρτάται από την ύπαρξη 
αποτελεσματικών διαδικασιών για τις 
προμήθειες και τη διαπραγμάτευση 
συμβάσεων με τις οποίες επιτυγχάνονται, η 
βέλτιστη αξιοποίηση των κονδυλίων, η 
επιθυμητή απόδοση, η αδιάλειπτη συνέχεια
των προγραμμάτων, η διαχείριση κινδύνου  
και η τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το Galileo θα αναπτυχθεί και θα παραδοθεί τμηματικά. 
Όπως το EGNOS κι όλα τα πολύπλοκα συστήματα, το σύστημα θα καταστεί λειτουργικό μετά 
από διάφορες αναβαθμίσεις και αναπροσαρμογές του λογισμικού, ώστε να επιτευχθεί πλήρης 
απόδοση και να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση. Η αναφορά στην αδιάλειπτη συνέχεια προέρχεται 
από το σχετικό ψήφισμα του Συμβουλίου και αποσκοπεί στο να μην χαθούν προηγούμενα 
επιτεύγματα κατά τη φάση IOV που μόλις ξανάρχισε.

Τροπολογία: Etelka Barsi-Pataky

Τροπολογία 47
Άρθρο 8, παράγραφος 4
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4. Στο ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν 
περιλαμβάνονται οι απρόβλεπτες 
οικονομικές υποχρεώσεις που θα κληθεί 
ενδεχομένως να καλύψει η Επιτροπή, ιδίως 
όσες συνδέονται με τον δημόσιο χαρακτήρα 
της ιδιοκτησίας των συστημάτων. Σε 
περίπτωση που η Επιτροπή κληθεί να 
αντιμετωπίσει τέτοιο ενδεχόμενο, θα 
υποβάλει κατάλληλες προτάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

4. Στο ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν 
περιλαμβάνονται οι απρόβλεπτες 
οικονομικές υποχρεώσεις που θα κληθεί 
ενδεχομένως να καλύψει η Επιτροπή, ιδίως 
όσες συνδέονται με τον δημόσιο χαρακτήρα 
της ιδιοκτησίας των συστημάτων. Η
Επιτροπή θα υποβάλει συνεπώς πρόταση
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο το 2010, μαζί με τη 
μεσοπρόθεσμη αναθεώρησή της, 
προκειμένου η αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή να μπορέσει να 
αποφασίσει για την περίοδο 
προγραμματισμού που αρχίζει το 2014 και 
για την περίοδο ως το τέλος του 
προγράμματος, σχετικά με τα δημόσια 
κονδύλια και υποχρεώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων 
που χρειάζονται για τη φάση εμπορικής 
λειτουργίας, οι οποίες απορρέουν από την 
ευθύνη της σε σχέση με το χαρακτήρα 
δημόσιου περιουσιακού στοιχείου του 
συστήματος.

Or. en

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 48
Άρθρο 8, παράγραφος 4

4. Στο ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν 
περιλαμβάνονται οι απρόβλεπτες 
οικονομικές υποχρεώσεις που θα κληθεί 
ενδεχομένως να καλύψει η Επιτροπή, ιδίως 
όσες συνδέονται με τον δημόσιο χαρακτήρα 
της ιδιοκτησίας των συστημάτων. Σε 
περίπτωση που η Επιτροπή κληθεί να 
αντιμετωπίσει τέτοιο ενδεχόμενο, θα 
υποβάλει κατάλληλες προτάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

4. Στο ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν 
περιλαμβάνονται οι απρόβλεπτες 
οικονομικές υποχρεώσεις που θα κληθεί 
ενδεχομένως να καλύψει η Επιτροπή, ιδίως 
όσες συνδέονται με τον δημόσιο χαρακτήρα 
της ιδιοκτησίας των συστημάτων και την 
εμπορική προώθηση. Η Επιτροπή θα 
υποβάλει συνεπώς πρόταση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το 2010, 
μαζί με τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρησή 
της, προκειμένου η αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή να μπορέσει να 
αποφασίσει για την περίοδο 
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προγραμματισμού που αρχίζει το 2014 
σχετικά με την απαιτούμενη 
χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων 
των υποχρεώσεων που μπορεί να 
υποχρεωθεί να αναλάβει η Κοινότητα σε 
σχέση με το χαρακτήρα δημόσιου 
περιουσιακού στοιχείου του συστήματος 
και την εμπορική προώθηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκτός από τις τεχνικές πτυχές που αναφέρονται στην έκθεση, πρέπει επίσης να αναφερθούν οι 
νομικές, οικονομικές και εμπορικές πτυχές του Galileo.

Τροπολογία: David Hammerstein

Τροπολογία 49
Άρθρο 9

Έσοδα εκμετάλλευσης Έσοδα
Τα έσοδα που προέρχονται από την 
εκμετάλλευση των συστημάτων 
εισπράττονται από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα. Καταβάλλονται στον κοινοτικό 
προϋπολογισμό που διατίθεται για τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα του Παγκόσμιου 
Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης 
(GNSS). Σε περίπτωση που τα έσοδα 
αποδειχθούν πολύ υψηλοτέρα από τα 
προβλεπόμενα, η διάθεσή τους θα 
αποτελέσει αντικείμενο αναθεώρησης.

Τα έσοδα που προέρχονται από την 
εκμετάλλευση των συστημάτων 
εισπράττονται από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα. Καταβάλλονται στον κοινοτικό 
προϋπολογισμό που μπορεί να διατίθεται 
για τα ευρωπαϊκά προγράμματα του 
Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος 
Πλοήγησης (GNSS) κατόπιν εγκρίσεως του 
Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Είναι δυνατό να προβλεφθεί μηχανισμός 
κατανομής των εν λόγω εσόδων στην ή στις 
ενδεχόμενες συμβάσεις που θα συναφθούν 
με τον ιδιωτικό τομέα.

Είναι δυνατό να προβλεφθεί μηχανισμός 
κατανομής των εν λόγω εσόδων στην ή στις 
ενδεχόμενες συμβάσεις που θα συναφθούν 
με τον ιδιωτικό τομέα.

Μπορεί επίσης να προβλεφτεί η προσθήκη 
μηχανισμών κατανομής εσόδων ή 
ανώτατων τιμών στις συμβάσεις που 
συνάπτονται με τον ιδιωτικό τομέα όσον 
αφορά τα έσοδα από την παροχή 
υπηρεσιών στο πλαίσιο του συστήματος 
Galileo, προκειμένου να διασφαλίζονται, η 
παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με 
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θεμιτές τιμές και/ή η ανάπτυξη νέων 
υπηρεσιών, όπως αναφέρεται στο 
παράρτημα Ι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το PPP απέτυχε διότι ο ιδιωτικός τομέας δυσκολευόταν να αναλάβει τους 
κινδύνους του, το δε Galileo θα χρηματοδοτηθεί πλέον εξ ολοκλήρου με δημόσια κονδύλια, 
είναι παραπάνω από δικαιολογημένο να αναμένεται ότι θα παρέχονται στο δημόσιο υπηρεσίες 
υψηλού επιπέδου σε λογικές τιμές. Προς το σκοπό αυτό, και ανάλογα με την ανάλυση της 
αγοράς, προβλέπονται διαφορετικοί ρυθμιστικοί μηχανισμοί.

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 50
Άρθρο 10, παράγραφος 1

Η δημόσια διαχείριση των προγραμμάτων 
στηρίζεται στη αρχή της αυστηρής 
κατανομής των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα που εκπροσωπείται 
από την Επιτροπή και στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Διαστήματος

Η δημόσια διαχείριση των προγραμμάτων 
στηρίζεται στη αρχή της αυστηρής 
κατανομής των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα που εκπροσωπείται 
από την Επιτροπή και στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Διαστήματος

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποστολή της εποπτικής αρχής, όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1321/2004, ήταν κυρίως η χορήγηση αδειών στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που προβλεπόταν 
αρχικά ότι θα εκτελούσαν τα προγράμματα Galileo. Η αποστολή αυτή παύει να έχει νόημα μετά 
την αποτυχία του Ομίλου και την υποβολή της τροποποιημένης πρότασης, και η αρχή πρέπει να 
καταργηθεί. Τα υπόλοιπα καθήκοντα μπορούν να αναληφθούν επίσης από την Επιτροπή και τον 
ΕΟΔ.

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 51
Άρθρο 10, παράγραφος 2

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα που 
εκπροσωπείται από την Επιτροπή 
εξασφαλίζει την υλοποίηση των 

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα που 
εκπροσωπείται από την Επιτροπή 
εξασφαλίζει την υλοποίηση των 
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προγραμμάτων με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1321/2004. Προς το σκοπό αυτό η Επιτροπή 
συγκροτεί τα κατάλληλα μέσα και διαθέτει 
τους αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση 
των αντίστοιχων καθηκόντων. Δύναται να 
χρησιμοποιεί επικουρικώς ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες για την παρακολούθηση 
και τη διαχείριση των προγραμμάτων.
Δύναται επίσης να χρησιμοποιεί 
επικουρικώς εμπειρογνώμονες από τα κράτη 
μέλη και να πραγματοποιεί οικονομικούς ή 
τεχνικούς ελέγχους.

προγραμμάτων με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1321/2004. Προς το σκοπό αυτό η Επιτροπή 
συγκροτεί τα κατάλληλα μέσα και διαθέτει 
τους αναγκαίους πόρους και τα 
απαιτούμενα δικαιώματα για την εκτέλεση 
των καθηκόντων της. Δύναται επίσης να 
χρησιμοποιεί επικουρικώς εμπειρογνώμονες 
από τα κράτη μέλη και να πραγματοποιεί 
οικονομικούς ή τεχνικούς ελέγχους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι η Επιτροπή όχι μόνο πρέπει να βασίζεται σε κατάλληλους 
πόρους, αλλά θα μπορούσε επίσης να χρειάζεται να αποκτήσει δικαιώματα για να εκπληρώσει 
την αποστολή της.

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 52
Άρθρο 12

Άρθρο 12 διαγράφεται
Ο ρόλος της αρχής εποπτείας

Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων που 
της έχουν ανατεθεί βάσει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1321/2004, η εποπτεύουσα αρχή 
επικουρεί την Επιτροπή σε όλα τα στοιχεία 
των προγραμμάτων για τα οποία η 
Επιτροπή ζητά τη συνδρομή της. 
Εξασφαλίζει τη διαχείριση και τον έλεγχο 
της χρήσης των κονδυλίων που της 
παραχωρούνται ειδικά από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων. Τα εν λόγω κονδύλια 
τίθενται στη διάθεση της εποπτικής αρχής 
βάσει απόφασης ανάθεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 και των
διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
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1321/2004.
Βάσει της απόφασης ανάθεσης που 
προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, η 
Επιτροπή συνάπτει σύμβαση ανάθεσης με 
την εποπτική αρχή. Η σύμβαση ανάθεσης 
περιλαμβάνει τους γενικούς όρους 
διαχείρισης των κονδυλίων που διατίθενται 
στην εποπτική αρχή και ιδίως τις δράσεις 
που πρέπει να υλοποιηθούν, την συναφή 
χρηματοδότηση, τις διαδικασίες 
διαχείρισης και τα μέτρα παρακολούθησης 
και ελέγχου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποστολή της εποπτικής αρχής, όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1321/2004, ήταν κυρίως η χορήγηση αδειών στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που προβλεπόταν 
αρχικά ότι θα εκτελούσαν τα προγράμματα Galileo. Η αποστολή αυτή παύει να έχει νόημα μετά 
την αποτυχία του Ομίλου και την υποβολή της τροποποιημένης πρότασης, και η αρχή πρέπει να 
καταργηθεί. Τα υπόλοιπα καθήκοντα μπορούν να αναληφθούν επίσης από την Επιτροπή και τον 
ΕΟΔ.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Τροπολογία 53
Άρθρο 12α (νέο)

Άρθρο 12α
Αρχές στις οποίες πρέπει να βασίζονται οι 
προμήθειες σε σχέση με την ανάπτυξη του 

Galileo
Κατά τη φάση ανάπτυξης του Galileo, οι 
κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες της 
Κοινότητας πρέπει να βασίζονται -μεταξύ 
άλλων- στις ακόλουθες αρχές:
α) ανταγωνιστικές προσκλήσεις για 
υποβολή προσφορών για όλα τα τμήματα, 
μέσω των οποίων οποιοδήποτε νομικό 
πρόσωπο ή ομάδα που εκπροσωπείται για 
το σκοπό αυτό από νομικό πρόσωπο που 
ανήκει σε αυτήν μπορεί να υποβάλει 
προσφορά για το ρόλο του κύριου 
αναδόχου για δύο το πολύ από τα έξι 
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τμήματα έργου.
β) τουλάχιστον το 40% της συνολικής 
αξίας των δραστηριοτήτων πρέπει να 
ανατίθεται με υπεργολαβία μέσω 
ανταγωνιστικής πρόσκλησης για υποβολή 
προσφορών σε διάφορα επίπεδα σε 
επιχειρήσεις άλλες από εκείνες που 
ανήκουν στις ομάδες των οποίων το νομικό 
πρόσωπο είναι κύριος ανάδοχος ενός από 
τα κύρια τμήματα έργου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει και να ρυθμίζει την πολιτική προμηθειών που πρέπει 
να ακολουθείται. Επιπλέον, το παράρτημα Ι θα πρέπει να περιλαμβάνει τα τμήματα έργου στα 
οποία υποδιαιρείται η προμήθεια και τα οποία υπόκεινται σε υπεργολαβία κατά 40%.

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 54
Άρθρο 13, παράγραφος 2

Η σύμβαση περιλαμβάνει τους γενικούς 
όρους διαχείρισης των κονδυλίων που 
διατίθενται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Διαστήματος και ιδίως τις δράσεις που 
πρέπει να υλοποιηθούν, την συναφή 
χρηματοδότηση, τις διαδικασίες διαχείρισης, 
τα μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου, τα 
μέτρα που εφαρμόζονται σε περίπτωση 
ελλιπούς εκτέλεσης της σύμβασης, το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς των υλικών και 
άυλων πόρων.

Η πολυετής σύμβαση περιλαμβάνει τους 
γενικούς όρους διαχείρισης των κονδυλίων 
που διατίθενται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Διαστήματος και ιδίως τις δράσεις που 
πρέπει να υλοποιηθούν (π.χ. το σχέδιο 
σταδιακής ανάπτυξης του συστήματος), 
την συναφή χρηματοδότηση, τις διαδικασίες 
διαχείρισης, τα μέτρα παρακολούθησης και 
ελέγχου, τα μέτρα που εφαρμόζονται σε 
περίπτωση ελλιπούς εκτέλεσης της 
σύμβασης, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 
υλικών και άυλων πόρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το Galileo θα αναπτυχθεί και θα παραδοθεί τμηματικά. 
Όπως το EGNOS κι όλα τα πολύπλοκα συστήματα, το σύστημα θα καταστεί λειτουργικό μετά 
από διάφορες αναβαθμίσεις και αναπροσαρμογές του λογισμικού, ώστε να μπορεί να 
ολοκληρωθεί η πιστοποίηση.



PE400.389v01-00 24/36 AM\702557EL.doc

EL

Τροπολογία: Etelka Barsi-Pataky

Τροπολογία 55
Άρθρο 13, παράγραφος 2 α (νέα)

2a. Η πολυετής συμφωνία καθορίζει επίσης 
τα ακόλουθα:
(α) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Διαστήματος εφαρμόζει τους κοινοτικούς 
κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις.
(β) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Διαστήματος διασφαλίζει διαφανή και 
έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τους 
κανόνες που ισχύουν για τις προμήθειες, τα 
κριτήρια επιλογής και οποιαδήποτε άλλα
σχετικά στοιχεία, και την κοινοποίησή 
τους.
(γ) Οι δημόσιες προμήθειες στο πλαίσιο 
της πολυετούς συμφωνίας αποσκοπούν 
στην επίτευξη ανοικτής πρόσβασης και 
θεμιτού ανταγωνισμού σε όλο το φάσμα 
της αλυσίδας εμπορικών προμηθειών και 
στην ενθάρρυνση της ισόρροπης 
συμμετοχής ιδιωτικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων ιδιαίτερα των 
ΜΜΕ, σε όλα τα κράτη μέλη. Ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος 
αποφεύγει τη δημιουργία ή την ενίσχυση 
δεσποζουσών θέσεων.
(δ) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Διαστήματος οργανώνει τις συμβάσεις 
υποδομής σε κύριες τομεακές δέσμες και 
πρόσθετες δέσμες εργασίας.
(ε) Όπου τούτο είναι δυνατόν, εφαρμόζεται 
η πρακτική των προμηθειών από δύο 
πηγές, προκειμένου να μειώνονται οι 
τεχνολογικοί και οι βιομηχανικοί κίνδυνοι 
και οι εξαρτήσεις και να βελτιώνεται ο 
γενικός έλεγχος του κόστους και της 
τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων στα 
προγράμματα.
(στ) Αν δεν είναι δυνατή η προμήθεια από 
δύο πηγές, η σύμβαση πρέπει να προβλέπει 
ότι ο ανάδοχος που έχει αναλάβει 
υπεργολαβία εφαρμόζει τους κοινοτικούς 
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κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις και 
σέβεται τους στόχους που καθορίζονται 
στο παρόν άρθρο. Το πεδίο εφαρμογής και 
η αξία των υπεργολαβιών που αναθέτει ο 
κύριος ανάδοχος πρέπει να αποτελούν 
μέρος της σύμβασης στην περίπτωση 
προμηθειών από μία πηγή.
(ζ) Για την ανάθεση συμβάσεων, ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος 
λαμβάνει δεόντως υπόψη αποφάσεις, 
επενδύσεις και επιτεύγματα, εφόσον είναι 
σχετικά, από τις φάσεις ορισμού και 
ανάπτυξης του προγράμματος Galileo.

Or. en

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 56
Άρθρο 13, παράγραφος 2α (νέα)

Η πολυετής συμφωνία καθορίζει επίσης τα 
ακόλουθα:
α) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Διαστήματος εφαρμόζει τους κοινοτικούς 
κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις.
β) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Διαστήματος διασφαλίζει διαφανή και 
έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τους 
κανόνες που ισχύουν για τις προμήθειες, τα 
κριτήρια επιλογής και οποιαδήποτε άλλα 
σχετικά στοιχεία, και την κοινοποίησή 
τους.
γ) Οι δημόσιες προμήθειες στο πλαίσιο της 
πολυετούς συμφωνίας αποσκοπούν στην 
επίτευξη ανοικτής πρόσβασης και θεμιτού 
ανταγωνισμού σε όλο το φάσμα των 
εμπορικών προμηθειών για την 
ενθάρρυνση της ισόρροπης συμμετοχής 
ιδιωτικών φορέων σε όλα τα κράτη μέλη. 
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος 
αποφεύγει τη δημιουργία ή την ενίσχυση 
δεσποζουσών θέσεων.
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δ) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Διαστήματος οργανώνει τις συμβάσεις 
υποδομής σε κύριες τομεακές δέσμες και 
πρόσθετες δέσμες εργασίας.
Όπου τούτο είναι δυνατόν, εφαρμόζεται η
πρακτική των προμηθειών από δύο πηγές 
στο πλαίσιο των τμημάτων έργου, 
προκειμένου να μειώνονται οι τεχνολογικοί 
και οι βιομηχανικοί κίνδυνοι και οι 
εξαρτήσεις και να βελτιώνεται ο γενικός 
έλεγχος του κόστους και της τήρησης των 
χρονοδιαγραμμάτων στα προγράμματα. Σε 
περίπτωση συμμετοχής επιχείρησης τρίτου 
κράτους, η άλλη επιχείρηση πρέπει να είναι 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να 
διαθέτει ίσο μερίδιο στη σύμβαση.
(στ) Αν δεν είναι δυνατή η προμήθεια από 
δύο πηγές, η σύμβαση πρέπει να προβλέπει 
ότι ο ανάδοχος που έχει αναλάβει 
υπεργολαβία εφαρμόζει τους κοινοτικούς 
κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις και 
σέβεται τους στόχους που καθορίζονται 
στο παρόν άρθρο.  Το πεδίο εφαρμογής και 
η αξία των υπεργολαβιών που αναθέτει ο 
κύριος ανάδοχος πρέπει να αποτελούν 
μέρος της σύμβασης στην περίπτωση 
προμηθειών από μία πηγή.
ζ) Κατά τη διαπραγμάτευση συμβάσεων, ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος 
λαμβάνει δεόντως υπόψη αποφάσεις, ήδη 
συναφθείσες συμβάσεις, επενδύσεις και 
επιτεύγματα, εφόσον είναι σχετικά, από τις 
φάσεις ορισμού και ανάπτυξης του 
προγράμματος Galileo.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εφαρμόζονται οι κοινοτικοί κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις. Η ανοικτή 
πρόσβαση και ο θεμιτός ανταγωνισμός πρέπέι να διασφαλίζονται σε ολόκληρο το φάσμα του 
βιομηχανικού εφοδιασμού προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία μονοπωλίων.  Το 
πρόγραμμα χρειάζεται μια προσέγγιση προμηθειών που να διασφαλίζει την ισόρροπη συμμετοχή 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, δεδομένου ότι συγκέντρωσε ήδη πολύτιμη τεχνογνωσία κατά τη 
φάση ανάπτυξης.  Οι ενδιαφερόμενοι σε όλα τα κράτη μέλη, ιδιαίτερα δε οι επιχειρήσεις μικρού 
ή μεσαίου μεγέθους (ΜΜΕ) πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις προμήθειες 
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του Galileo.

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 57
Άρθρο 13, παράγραφος 2 α (νέα)

Η πολυετής συμφωνία καθορίζει επίσης τα 
ακόλουθα:
(α) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Διαστήματος εφαρμόζει τους κοινοτικούς 
κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις.
(β) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Διαστήματος διασφαλίζει διαφανή και 
έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τον όλο 
οδικό χάρτη και καθέναν από τους 
επιμέρους σταθμούς του (π.χ. διαστήματα 
αυξητικής εφαρμογής του προγράμματος) 
και την εκτέλεσή τους. Ειδικότερα, 
αναφέρει με σαφήνεια τους κανόνες που 
ισχύουν για τις προμήθειες, τα κριτήρια 
επιλογής και οποιαδήποτε άλλα σχετικά 
στοιχεία.
(γ) Οι δημόσιες προμήθειες στο πλαίσιο 
της πολυετούς συμφωνίας αποσκοπούν στη 
διασφάλιση συνέχειας των προγραμμάτων, 
την αξιοποίηση των προηγούμενων 
επιτευγμάτων, την απαιτούμενη διαχείριση 
κινδύνου, την οικονομικότητα και την 
επίτευξη ανοικτής πρόσβασης και θεμιτού 
ανταγωνισμού σε όλο το φάσμα των 
εμπορικών προμηθειών και την 
ενθάρρυνση της ισόρροπης συμμετοχής 
ιδιωτικών φορέων σε όλα τα κράτη μέλη. 
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος 
αποφεύγει τη δημιουργία ή την ενίσχυση 
δεσποζουσών θέσεων, διασφαλίζοντας 
παράλληλα το μακροπρόθεσμο εφοδιασμό, 
τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, τα 
υψηλότερα δυνατά τεχνολογικά πρότυπα 
και λύσεις τελευταίας τεχνολογίας.
(δ) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Διαστήματος οργανώνει τις συμβάσεις 
υποδομής σε κύριες τομεακές δέσμες και 
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πρόσθετες δέσμες εργασίας.
(ε) Όπου τούτο είναι δυνατόν, εφαρμόζεται 
η πρακτική των προμηθειών από δύο 
πηγές, προκειμένου να μειώνονται οι 
τεχνολογικοί και οι βιομηχανικοί κίνδυνοι 
και οι εξαρτήσεις, να βελτιώνεται ο γενικός 
έλεγχος του κόστους και της τήρησης των 
χρονοδιαγραμμάτων στα προγράμματα, 
και να αμβλύνονται οι κίνδυνοι του 
προγράμματος.
(στ) Αν δεν είναι δυνατή η προμήθεια από 
δύο πηγές, η σύμβαση πρέπει να προβλέπει 
ότι ο ανάδοχος που έχει αναλάβει 
υπεργολαβία εφαρμόζει τους κοινοτικούς 
κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις και 
σέβεται τους στόχους που καθορίζονται 
στο παρόν άρθρο.
(ζ) Για τη διαπραγμάτευση συμβάσεων, ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος 
λαμβάνει δεόντως υπόψη προηγούμενες 
αποφάσεις, επενδύσεις και επιτεύγματα της 
Κοινότητας και του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Διαστήματος, εφόσον είναι 
σχετικά, από τις φάσεις ορισμού και 
ανάπτυξης των προγραμμάτων Galileo και 
EGNOS .
(η) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Διαστήματος οργανώνει τη διαχείρισή του 
έτσι ώστε οι διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων και υποβολής εκθέσεων να 
είναι γρήγορες και αποτελεσματικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ψήφισμα του Συμβουλίου Μεταφορών διασφαλίζει τη συνέχεια των προγραμμάτων, την 
οικονομική απόδοση, τη μακροπρόθεσμη προοπτική, υψηλό επίπεδο απόδοσης και ποιότητας, 
διατηρώντας παράλληλα τον κίνδυνο σε λογικά όρια.

Για την αποφυγή σύγχυσης, είναι σημαντικό να αποσαφηνίζεται ότι θα λαμβάνονται σοβαρά 
υπόψη μόνο τα επιτεύγματα στο πλαίσιο των EGNOS και Galileo με χρηματοδότηση είτε από 
την Κοινότητα είτε από τον ΕΟΔ. Άλλες πρωτοβουλίες (δηλ. μη χρηματοδοτούμενες από τους 
δύο αυτούς φορείς) θα συνεπάγονταν μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, περισσότερους κινδύνους και 
πρόσθετο κόστος για το πρόγραμμα, ενώ θα προκαλούσαν απαράδεκτη στρέβλωση στους 
ανταγωνισμούς που απαιτεί το Συμβούλιο.
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Τροπολογία: Den Dover

Τροπολογία 58
Άρθρο 13, παράγραφος 2 α (νέα)

Η πολυετής συμφωνία καθορίζει επίσης τα 
ακόλουθα:
(α) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Διαστήματος εφαρμόζει τους κοινοτικούς 
κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις.
(β) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Διαστήματος διασφαλίζει διαφανή και 
έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τους 
κανόνες που ισχύουν για τις προμήθειες, τα 
κριτήρια επιλογής και οποιαδήποτε άλλα 
σχετικά στοιχεία, και την κοινοποίησή 
τους.
(γ) Οι δημόσιες προμήθειες στο πλαίσιο 
της πολυετούς συμφωνίας αποσκοπούν 
στην επίτευξη ανοικτής πρόσβασης και 
θεμιτού ανταγωνισμού σε όλο το φάσμα 
των εμπορικών προμηθειών για την 
ενθάρρυνση της ισόρροπης συμμετοχής 
ιδιωτικών φορέων σε όλα τα κράτη μέλη. 
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος 
αποφεύγει τη δημιουργία ή την ενίσχυση 
δεσποζουσών θέσεων.
(δ) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Διαστήματος οργανώνει τις συμβάσεις 
υποδομής σε κύριες τομεακές δέσμες και 
πρόσθετες δέσμες εργασίας.
(ε) Όπου τούτο είναι δυνατόν, εφαρμόζεται 
η πρακτική των προμηθειών από δύο 
πηγές, προκειμένου να μειώνονται οι
τεχνολογικοί και οι βιομηχανικοί κίνδυνοι 
και οι εξαρτήσεις και να βελτιώνεται ο 
γενικός έλεγχος του κόστους και της 
τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων στα 
προγράμματα.
(στ) Αν δεν είναι δυνατή η προμήθεια από 
δύο πηγές, η σύμβαση πρέπει να προβλέπει 
ότι ο ανάδοχος που έχει αναλάβει 
υπεργολαβία εφαρμόζει τους κοινοτικούς 
κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις και 
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σέβεται τους στόχους που καθορίζονται 
στο παρόν άρθρο. Το πεδίο εφαρμογής και 
η αξία των υπεργολαβιών που αναθέτει ο 
κύριος ανάδοχος πρέπει να αποτελούν
μέρος της σύμβασης στην περίπτωση 
προμηθειών από μία πηγή.
(ζ) Για την ανάθεση συμβάσεων, ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος 
λαμβάνει δεόντως υπόψη αποφάσεις, 
επενδύσεις και επιτεύγματα, εφόσον είναι 
σχετικά, από τις φάσεις ορισμού και 
ανάπτυξης του προγράμματος Galileo.

Or. en

Τροπολογία: Umberto Guidoni

Τροπολογία 59
Άρθρο 13, παράγραφος 3α (νέα)

Οι δημόσιες συμβάσεις αποσκοπούν στη 
διασφάλιση συνθηκών ελεύθερου 
ανταγωνισμού σε όλο το φάσμα των 
βιομηχανικών προμηθειών και στην 
προώθηση της ισόρροπης συμμετοχής του 
ιδιωτικού τομέα, και ιδιαίτερα των ΜΜΕ 
στα διάφορα κράτη μέλη, και δεν 
επιτρέπουν τη δημιουργία ή ενίσχυση 
δεσποζουσών θέσεων.
Στο μέτρο του δυνατού, θα πρέπει να 
ληφθούν μέτρα για προμήθειες από 
παράλληλες πηγές, προκειμένου να 
μειώνονται οι τεχνολογικοί και 
βιομηχανικοί κίνδυνοι και να βελτιώνεται ο 
όλος έλεγχος του κόστους και του 
χρονοδιαγράμματος των προγραμμάτων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η εφαρμογή κοινοτικών κανόνων για τις δημόσιες 
προμήθειες. Είναι σημαντικό να διασφαλιστούν συνθήκες ελεύθερης πρόσβασης και 
ανταγωνισμού σε όλο το φάσμα του εφοδιασμού, προκειμένου να αποφεύγονται τα μονοπώλια. 
Το πρόγραμμα χρειάζεται κανόνες δημόσιων προμηθειών που να εγγυώνται την ισόρροπη 
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συμμετοχή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), οι 
οποίες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις διαδικασίες υποβολής προσφορών 
του Galileo.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 60
Άρθρο 13, παράγραφος 3 α (νέα)

Διασφαλίζεται ισόρροπη συμμετοχή από 
όλα τα κράτη μέλη κατά τις διάφορες 
φάσεις του προγράμματος Galileo. 
Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι σε όλα τα 
κράτη μέλη, ιδιαίτερα δε οι επιχειρήσεις 
μικρού ή μεσαίου μεγέθους πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα ανάπτυξης και καινοτομίας 
στη βάση της τεχνογνωσίας που 
δημιουργείται από τις προμήθειες του 
Galileo.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένων του μεγέθους και της σημασίας που έχει σε κοινωνικό επίπεδο το πρόγραμμα 
Galileo, οι αρχές που διέπουν τις δημόσιες προμήθειές του θα πρέπει να προάγουν την ανοικτή 
πρόσβαση και το θεμιτό ανταγωνισμό σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού της βιομηχανίας σε 
όλα τα κράτη μέλη· Θα πρέπει, ιδιαίτερα, να δοθούν στις ΜΜΕ οι κατάλληλες ευκαιρίες για 
ανάπτυξη και καινοτομία σε όλες τις προμήθειες του Galileo. Τούτο τονίζεται ορθά από τον 
εισηγητή στην αιτιολόγηση της τροπολογίας 16. Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, στον 
κανονισμό θα πρέπει επίσης να αναφέρεται ρητά η ανάγκη ισόρροπης συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία: Den Dover

Τροπολογία 61
Άρθρο 13, παράγραφος 3 α (νέα)

Η Επιτροπή εποπτεύει και αξιολογεί τις 
διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Διαστήματος, τον ανταγωνισμό και τις 
σχετικές αγορές της ΕΕ, και υποβάλλει 
σχετική τριμηνιαία έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο δεν απαιτεί από την Επιτροπή να υποβάλλει τακτική έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος Galileo. Η ανωτέρω 
διαδικασία θα διασφαλίζει ότι το ΕΚ και το Συμβούλιο θα μπορούν να παρακολουθούν την 
ανάπτυξη των διαδικασιών προμηθειών του προγράμματος Galileo, και να ασκούν πλήρως τις 
κοινές πολιτικές τους αρμοδιότητες για το πρόγραμμα.

Τροπολογία: Vladimír Remek

Τροπολογία 62
Άρθρο 14, παράγραφος 2

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται 
παραπομπή στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζονται τα 
άρθρα 4 και 7 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των 
διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας 
απόφασης.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται 
παραπομπή στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζονται τα 
άρθρα 5 και 7 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των 
διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας 
απόφασης.

Or. cs

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων GNSS
πρέπει να θεσπιστούν κανόνες εφαρμογής, ιδιαίτερα με την έγκριση ετήσιων και πολυετών 
προγραμμάτων εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμετάσχουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό 
στην έγκριση τέτοιων σημαντικών εκτελεστικών αποφάσεων. Η πλέον κατάλληλη διαδικασία 
επιτροπολογίας για το σκοπό αυτό είναι η κανονιστική που αναφέρεται στο άρθρο 5 της 
απόφασης 1999/468. Η επιτροπή που θεσπίζεται με βάση τον κανονισμό 680/2007 (σχετικά με 
την οικονομική ενίσχυση στον τομέα των διευρωπαϊκών μεταφορών και των δικτύων 
ενέργειας), που μεταξύ άλλων λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με το ετήσιο και το πολυετές 
πρόγραμμα εργασίας για τη χρηματοδότηση των ΔΔ μεταφορών, είναι επίσης κανονιστική.

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 63
Άρθρο 14, παράγραφος 4

4. Οι εκπρόσωποι του διοικητικού 
συμβουλίου της εποπτικής αρχής 
συμμετέχουν στις εργασίες της επιτροπής 

4. Οι εκπρόσωποι του διοικητικού 
συμβουλίου των προγραμμάτων 
δορυφορικής πλοήγησης του Ευρωπαϊκού 
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ευρωπαϊκών προγραμμάτων του 
Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος 
Πλοήγησης (GNSS). Οι εκπρόσωποι του 
διοικητικού συμβουλίου των προγραμμάτων 
δορυφορικής πλοήγησης του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Διαστήματος δύνανται επίσης 
να συμμετέχουν στις εργασίες της επιτροπής 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων του 
Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος 
Πλοήγησης (GNSS) υπό τις προϋποθέσεις 
που καθορίζονται στον εσωτερικό 
κανονισμό της.

Οργανισμού Διαστήματος δύνανται επίσης 
να συμμετέχουν στις εργασίες της επιτροπής 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων του 
Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος 
Πλοήγησης (GNSS) υπό τις προϋποθέσεις 
που καθορίζονται στον εσωτερικό 
κανονισμό της. Στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ανατίθεται ρόλος 
παρατηρητή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω της σημασίας και του οικονομικού βάρους του προγράμματος είναι αναγκαίο να 
παρακολουθούν τις εργασίες της επιτροπής ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Παγκόσμιου 
Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης (GNSS) και εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Τούτο διασφαλίζει καλύτερη ροή πληροφοριών και μεγαλύτερη διαφάνεια έναντι της κοινής 
γνώμης. Ο ρόλος της εποπτικής αρχής θα πρέπει να αναθεωρηθεί, λόγω των εκτελεστικών 
διατάξεων που προτείνονται τώρα για το πρόγραμμα.

Τροπολογία: Den Dover

Τροπολογία 64
Άρθρο 14, παράγραφος 4α (νέα)

4a. Η Επιτροπή υποβάλλει τριμηνιαία 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, σχετικά με την υλική πρόοδο 
των επιμέρους προγραμμάτων του Galileo, 
τις δημοσιονομικές επιπτώσεις και τις 
εμπορικές ευκαιρίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα παράγραφος 4 α (νέα) δεν απαιτεί από την Επιτροπή να υποβάλλει τακτική έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος 
Galileo. Η ανωτέρω διαδικασία θα διασφαλίζει ότι το ΕΚ και το Συμβούλιο θα μπορούν να 
παρακολουθούν την ανάπτυξη του προγράμματος Galileo, και να ασκούν πλήρως τις κοινές 
πολιτικές τους αρμοδιότητες για το πρόγραμμα.
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Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 65
Στόχοι των ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος 

Πλοήγησης (GNSS), σημείο 2 

• Παροχή «υπηρεσίας προστασίας της ζωής» 
(την αποκαλούμενη «Safety of Life Service» 
ή SoL), προοριζόμενη για τους χρήστες για 
τους οποίους η ασφάλεια είναι ζωτικής 
σημασίας και η οποία ικανοποιεί ιδιαίτερα 
τις επιβληθείσες απαιτήσεις στους τομείς 
της αεροναυτικής, της ναυτιλίας και των 
σιδηροδρομικών μεταφορών. Η εν λόγω 
υπηρεσία ικανοποιεί επίσης την απαίτηση 
απρόσκοπτης λειτουργίας και περιλαμβάνει 
λειτουργία ακεραιότητας η οποία επιτρέπει 
την ενημέρωση του χρήστη σε περίπτωση 
δυσλειτουργίας του συστήματος.

• Παροχή «υπηρεσίας προστασίας της ζωής» 
(την αποκαλούμενη «Safety of Life Service» 
ή SoL), προοριζόμενη για τους χρήστες για 
τους οποίους η ασφάλεια είναι ζωτικής 
σημασίας και η οποία ικανοποιεί ιδιαίτερα 
τις επιβληθείσες απαιτήσεις στους τομείς 
της αεροναυτικής, της ναυτιλίας, των 
σιδηροδρομικών και των οδικών 
μεταφορών. Η εν λόγω υπηρεσία ικανοποιεί 
επίσης την απαίτηση απρόσκοπτης 
λειτουργίας και περιλαμβάνει λειτουργία 
ακεραιότητας η οποία επιτρέπει την 
ενημέρωση του χρήστη σε περίπτωση 
δυσλειτουργίας του συστήματος.

Or. fr

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Τροπολογία 66
Παράρτημα α (νέο)

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Παράρτημα α
Δομή ανάθεσης συμβάσεων

Αναθέσεις κυρίων τμημάτων 
έργου από τον ΕΟΔ*

Περιγραφή

Τμήμα έργου: Συστήματα

1.   Υποστήριξη τεχνολογίας 
συστημάτων

Μια σύμβαση συνάπτεται με μια μικτή επιχειρηματική ομάδα για την υποστήριξη 
όλων των επιλογών και αποφάσεων σχεδιασμού συστημάτων. Η επιχειρηματική αυτή 
ομάδα υποστηρίζει τον ΕΟΔ καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υλοποίησης 
συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών του συστήματος, της ανάλυσης 
επιδόσεων, της δοκιμασίας, του ελέγχου και της επαλήθευσης όλων των στοιχείων της 
υποδομής.

Τμήμα έργου: Εφοδιασμός

2.   Ολοκλήρωση της 
υποδομής εργασιών στο 
έδαφος

Ολοκλήρωση των στοιχείων των εργασιών στο έδαφος (παροχή των σημάτων και 
μηνυμάτων πλοήγησης) μέσω αναβάθμισης της υποδομής ανάπτυξης και 
εγκατάστασης των συμπληρωματικών διατάξεων προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης 
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επιχειρησιακή ικανότης. 

3.   Ολοκλήρωση της 
υποδομής ελέγχου στο 
έδαφος

Ολοκλήρωση των στοιχείων ελέγχου στο έδαφος (έλεγχος των επιμέρους δορυφόρων) 
μέσω μιας αναβάθμισης της υποδομής ανάπτυξης και τοποθέτησης των 
συμπληρωματικών εγκαταστάσεων προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης επιχειρησιακή 
ικανότητα. 

4.   Συνολικά 26 δορυφόροι
α. Δορυφόροι A
β. Δορυφόροι B

 γ. Δορυφόροι Γ

Αρχική δέσμη 10-12 δορυφόρων. 
Μια δεύτερη δέσμη 6-8 δορυφόρων, βάσει αποδεδειγμένων επιδόσεων κατά την 

παροχή της δέσμης A. 
Μια τρίτη δέσμη 6-8 δορυφόρων, βάσει αποδεδειγμένων επιδόσεων κατά την παροχή 

της δέσμης Β.

5.   Εκτοξευτές Σύμβαση για υπηρεσίες εκτόξευσης βάσει δύο ή, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, 
περισσοτέρων τεχνικά αυτόνομων τύπων εκτοξευτών.

Τμήμα έργου λειτουργίες

6.  Λειτουργίες Οι δραστηριότητες λειτουργίας ανατίθενται σε φορέα λειτουργίας. Ο φορέας 
λειτουργίας συντονίζει το σύνολο των λειτουργιών Galileo προκειμένου να διασφαλίσει 
μια επιτυχή πλοήγηση. Η λειτουργία του συστήματος Galileo βασίζεται σε δύο κέντρα 
ελέγχου δορυφόρων (GCS/GMS) στο Fucino και το Oberpfaffenhofen,  κι ένα Κέντρο 
Προστασίας Ζωής στη Μαδρίτη, το οποίο λειτουργεί επτά ημέρες την εβδομάδα σε 
24ωρη βάση και είναι υπεύθυνο για τις συνδυασμένες υπηρεσίες και εφαρμογές Safety-
of-Life. Το Κέντρο Προστασίας Ζωής περιλαμβάνει τόσο τις απαραίτητες υποδομές 
προκειμένου να διασφαλίσει τα κατάλληλα επίπεδα ακεραιότητας, συνέχειας και 
διαθεσιμότητας του συστήματος βάσει ενός GMS σε διάταξη ψυχρής στήριξης και ενός 
GCS με παρόμοια φυσική διαμόρφωση και λειτουργικά χαρακτηριστικά ισοδύναμα 
άλλων GCS.  Μέσω των κέντρων, ο φορέας λειτουργίας έχει την υποχρέωση να επιτύχει 
τις επιδόσεις της αποστολής, να ελέγχει το επιχειρησιακό καθεστώς και να διασφαλίζει 
τη συντήρηση ολόκληρης της υποδομής στο έδαφος και του συνδεδεμένου δικτύου 
επικοινωνίας και να διαχειρίζεται τη συντήρησή του.
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι το Κέντρο Προστασίας Ζωής μπορεί να αποφασίσει να 
μετασχηματισθεί σε ένα αντίστοιχο Κέντρο Ελέγχου Δορυφόρων Galileo, πλήρους 
ικανότητας, το ενεργητικό του οποίου θα ανήκει στην Κοινότητα. Οι επενδύσεις που θα 
απαιτηθούν για τον μετασχηματισμό αυτό δεν συνεπάγονται πρόσθετες δαπάνες για τον 
συμφωνηθέντα κοινοτικό προϋπολογισμό για τα ευρωπαϊκά προγράμματα GNSS κατά 
την περίοδο 2007-2013. Η Επιτροπή χωρίς να θίγει τις επιχειρησιακές ικανότητες στο 
Oberpfaffenhofen και Fucino, διασφαλίζει στην περίπτωση αυτή ότι το Κέντρο αυτό θα 
διαθέτει πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα ως Κέντρο Ελέγχου Δορυφόρων Galileo έως 
τα τέλη του 2013, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι σε θέση να εκπληρώσει όλες τις 
απαραίτητες απαιτήσεις που ισχύουν για όλα τα κέντρα και θα συμπεριληφθεί στο 
δίκτυο των τριών προμνημονευθέντων κέντρων Galileo.

* Εάν οι επιδόσεις στο πλαίσιο των τμημάτων έργου ή της εκάστοτε δέσμης δεν είναι ικανοποιητικές, μπορεί να πραγματοποιηθούν 
κατάλληλες προσαρμογές, όπου αυτό είναι δυνατό, συμπεριλαμβανομένης της ζήτησης ανταγωνιστικών προσφορών για το υπόλοιπο 
έργο.

Ανάθεση πρόσθετων τιμημάτων έργου από 
τον ΕΟΔ

Περιγραφή

Δέκτες δοκιμής Συμβάσεις με πλείονες κατασκευαστές δεκτών δοκιμής.

Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Συμβάσεις με διαφόρους φορείς παροχής υπηρεσιών και κέντρα για τη σωστή λειτουργία της συνολικής αρχιτεκτονικής του συστήματος, 
όπως Πάροχος Υπηρεσίας Χρόνου, Πάροχος Υπηρεσίας Γεωδαισίας, Διεπαφές Έρευνας και Διάσωσης.  

Στοιχεία υποδομής Τα στοιχεία υποδομής που παρέχονται ανεξαρτήτως των ανωτέρω συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, όπως το Κέντρο Ελέγχου Ασφάλειας 
Galileo που διευθύνει το GSA.

Ανάθεση συμπληρωματικών τιμημάτων 
έργου από την Επιτροπή

Περιγραφή

Μετρήσεις επιδόσεων Σύμβαση για ανεξάρτητες μετρήσεις βασικών δεικτών επίδοσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν έχει νόημα η ενσωμάτωση της πολιτικής προμηθειών που θα ακολουθηθεί (στην οποία 
γίνεται αναφορά στην υποδιαίρεση της φάσης ανάπτυξης σε τμήματα έργου) χωρίς την 
ενσωμάτωση και των ίδιων των τμημάτων αυτών.


