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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Vladimír Remek

Amendement 23
Overweging 9

(9) De definitiefase en ontwikkelingsfase 
van het Galileo-programma, die het 
onderzoeksgedeelte van het programma 
vormen, zijn in grote mate gefinancierd uit 
de communautaire begroting van de Trans-
Europese netwerken. De stationeringsfase 
moet, bij gebrek aan een echte verbintenis 
van de privé-sector, integraal door de 
Europese Gemeenschap worden 
gefinancierd. De exploitatie van het systeem 
kan het voorwerp zijn van 
concessiecontracten voor diensten of 
overheidsopdrachten voor diensten met de 
privé-sector.

(9) De definitiefase en ontwikkelingsfase 
van het Galileo-programma, die het 
onderzoeksgedeelte van het programma 
vormen, zijn in grote mate gefinancierd uit 
de communautaire begroting van de Trans-
Europese netwerken. Het is de bedoeling dat 
de stationeringsfase integraal door de 
Europese Gemeenschap wordt gefinancierd. 
De exploitatie van het systeem na 2013 kan 
in een later stadium voorwerp zijn van 
concessiecontracten voor diensten of 
overheidsopdrachten voor diensten met de 
privé-sector.

Or. xm

Motivering

De schaduwrapporteur is van oordeel dat de voorgestelde wijzigingen de eigenlijke situatie 
nauwkeuriger en correcter voorstellen.
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Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 24
Overweging 12

(12) Verordening (EG) nr. 1321/2004 van 
de Raad van 12 juli 2004 inzake de 
beheersstructuren van de Europese 
programma's voor radionavigatie per 
satelliet stelt de Europese GNSS-
toezichtautoriteit in (hierna 
"toezichtautoriteit" genoemd).

Schrappen

Or. de

Motivering

De taak van de toezichtautoriteit, vastgelegd in artikel 2 van verordening (EG) nr. 1321/2004 
van de Raad, bestond er voornamelijk in te fungeren als concessieverlenende instantie voor de 
privé-ondernemingen die oorspronkelijk de Galileo-programma's zouden uitvoeren. Na het 
mislukken van het consortium en de indiening van het gewijzigde voorstel voor een verordening, 
is deze taak komen te vervallen. Bijgevolg moet de autoriteit worden afgeschaft. De 
overblijvende taken kunnen eveneens door de Commissie en door ESA worden uitgevoerd.

Amendement ingediend door David Hammerstein

Amendement 25
Overweging 14

(14) De investerings- en exploitatiekosten 
van de Galileo en Egnos-systemen voor de 
periode 2007-2013 worden momenteel 
geraamd op 3,4 miljard euro in lopende 
prijzen. Er is al een bedrag van 1.005 
miljoen euro uitgetrokken in de bestaande 
financiële programmering (2007-2013) uit 
hoofde van het wetgevend voorstel van de 
Commissie voor de uitvoering van de 
stationerings- en exploitatiefase van het 
Galileo-programma. Er wordt voorgesteld 
een extra bedrag van 2.100 miljoen euro toe 
te voegen aan voormeld bedrag. De 
vrijmaking van dat bedrag zal het voorwerp 
zijn van een herziening van het huidige 
financiële kader (2007-2013). De middelen 
zijn afkomstig van de niet-gebruikte marges 
van de rubrieken 2 en 5 uit hoofde van de 
jaren 2007 en 2008. Bijgevolg bepaalt het 

(14) De investerings- en exploitatiekosten 
van de Galileo en Egnos-systemen voor de 
periode 2007-2013 worden momenteel 
geraamd op 3,4 miljard euro in lopende 
prijzen. Er is al een bedrag van 1.005 
miljoen euro uitgetrokken in de bestaande 
financiële programmering (2007-2013) uit 
hoofde van het wetgevend voorstel van de 
Commissie voor de uitvoering van de 
stationerings- en exploitatiefase van het 
Galileo-programma. Er wordt voorgesteld 
een extra bedrag van 2.400 miljoen euro toe 
te voegen aan voormeld bedrag. De 
vrijmaking van dat bedrag was het voorwerp 
van een herziening van het huidige 
financiële kader (2007-2013). De middelen 
zijn afkomstig van de niet-gebruikte marges 
van rubriek 2 uit hoofde van het jaar 2007 
voor een bedrag van 1.600 miljoen euro, 
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gewijzigde voorstel het bedrag dat voor de 
periode 2007-2013 uit hoofde van de 
Europese GNSS-programma’s op de 
communautaire begroting moet worden 
uitgetrokken op 3.105 miljoen euro. Een 
bedrag van 300 miljoen euro dat voor de 
Europese GNSS-programma’s beschikbaar 
is uit hoofde van het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek en 
ontwikkeling, zal mee dienen voor de 
financiering van deze kosten.

200 miljoen euro van het 
flexibiliteitsinstrument en 200 miljoen euro 
van herschikte middelen binnen subrubriek 
1 a. Bijgevolg bepaalt het gewijzigde 
voorstel het bedrag dat voor de periode 
2007-2013 uit hoofde van de Europese 
GNSS-programma’s op de communautaire 
begroting moet worden uitgetrokken op 
3.405 miljoen euro, waaronder een bedrag 
van 400 miljoen euro dat voor de Europese 
GNSS-programma’s beschikbaar is uit 
hoofde van het zevende kaderprogramma 
voor onderzoek en ontwikkeling.

Or. en

Motivering

De tekst wordt aangepast in het licht van de overeenkomst over de herziening van het financiële 
kader.

Amendement ingediend door Etelka Barsi-Pataky

Amendement 26
Overweging 14 bis (nieuw)

(14 bis) Bij de toewijzing van deze 
communautaire middelen zijn effectieve 
aanbestedingsprocedures, 
onderhandelingen die de beste 
kosten/batenverhouding opleveren en de 
inachtneming van het voorgestelde tijdpad 
voor de programma's van wezenlijk belang. 
Dit wordt door de Commissie gewaarborgd.

Or. en

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Amendement 27
Overweging 14 bis (nieuw)

(14 bis) In overeenstemming met artikel 18 
van het Financieel Reglement van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Europese Gemeenschappen, kunnen de 
lidstaten, derde landen en internationale 
organisaties financieel of in natura 
bijdragen aan Europese programma's voor 
radionavigatie per satelliet op basis van 
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passende overeenkomsten.

Or. es

Motivering

De financiering beschreven in het Financieel Reglement moet aan de basis liggen van de 
financiële aspecten van de betrokkenheid van landen of internationale organisaties bij het 
Galileo-project, die ofwel financieel of in natura kunnen bijdragen (zoals in eerdere fases reeds 
is gebeurd met derde landen). Naast landen moeten ook internationale organisaties de 
mogelijkheid hebben deel te nemen, hoewel dergelijke samenwerking moet gebeuren op basis 
van passende overeenkomsten.

Amendement ingediend door David Hammerstein

Amendement 28
Overweging 16

(16) Overigens dient de Europese 
Gemeenschap de ontvangsten uit de 
exploitatie van de Galileo- en Egnos-
systemen te krijgen om gecompenseerd te 
worden voor haar eerdere investeringen. In 
de voor de exploitatie van de systemen 
eventueel gesloten contracten met de privé-
sector kan evenwel een mechanisme van 
verdeling van de ontvangsten worden 
bedongen.

(16) Overigens dient de Europese 
Gemeenschap de ontvangsten uit de 
exploitatie van de Galileo- en Egnos-
systemen te krijgen om gecompenseerd te 
worden voor haar investeringen, aangezien 
de investeringskosten voor beide systemen 
volledig zullen worden gefinancierd met 
openbare middelen. In de voor de 
exploitatie van de systemen eventueel 
gesloten contracten met de privé-sector kan 
evenwel een mechanisme van verdeling van 
de ontvangsten worden bedongen. Het moet 
mogelijk zijn mechanismen voor de 
verdeling van de ontvangsten of 
mechanismen voor maximumtarieven te 
bedingen in alle contracten gesloten met de 
privé-sector met betrekking tot de 
inkomsten uit de verstrekking van diensten 
in het kader van het Galileo-systeem, om 
ervoor te zorgen dat de consumenten 
diensten van hoge kwaliteit geleverd 
krijgen aan redelijke prijzen en/of om 
nieuwe openbare diensten te ontwikkelen.

Or. en

Motivering

Aangezien het publiek-private partnerschap niet heeft gewerkt omdat de privé-sector 
moeilijkheden had om de risico's te dragen, en Galileo nu volledig met openbare middelen zal
worden gefinancierd, is het niet meer dan gerechtvaardigd te verwachten dat het publiek 
diensten van hoge kwaliteit krijgt aangeboden aan redelijke prijzen. Afhankelijk van de 
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resultaten van marktonderzoeken, kunnen verschillende regelgevingsmechanismen in het 
vooruitzicht worden gesteld om dit te bereiken.

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 29
Overweging 17

(17) Een goed publiek beheer van de 
Galileo- en Egnos-programma's 
veronderstelt enerzijds dat er een strikte 
bevoegdheidsverdeling bestaat tussen de 
Europese Gemeenschap, de 
toezichtautoriteit en het Europees 
Ruimteagentschap, en anderzijds dat de door 
de Commissie vertegenwoordigde Europese 
Gemeenschap de programma's uitvoert. De 
Commissie moet de passende instrumenten 
invoeren en, met name inzake bijstand, over 
de nodige middelen beschikken.

(17) Een goed publiek beheer van de 
Galileo- en Egnos-programma's 
veronderstelt enerzijds dat er een strikte 
bevoegdheidsverdeling bestaat tussen de 
Europese Gemeenschap en het Europees 
Ruimteagentschap, en anderzijds dat de door 
de Commissie vertegenwoordigde Europese 
Gemeenschap de programma's uitvoert. De 
Commissie moet de passende instrumenten 
invoeren en, met name inzake bijstand, over 
de nodige middelen beschikken.

Or. de

Motivering

De taak van de toezichtautoriteit, vastgelegd in artikel 2 van verordening (EG) nr. 1321/2004 
van de Raad, bestond er voornamelijk in te fungeren als concessieverlenende instantie voor de 
privé-ondernemingen die oorspronkelijk de Galileo-programma's zouden uitvoeren. Na het 
mislukken van het consortium en de indiening van het gewijzigde voorstel voor een verordening, 
is deze taak komen te vervallen. Bijgevolg moet de autoriteit worden afgeschaft. De 
overblijvende taken kunnen eveneens door de Commissie en door ESA worden uitgevoerd.

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 30
Overweging 18

(18) De toezichtautoriteit heeft als 
hoofdtaak de Commissie bij te staan bij 
alles wat verband houdt met het verloop 
van de programma's. De toezichtautoriteit 
moet eveneens de middelen beheren die 
specifiek aan haar zijn toegewezen uit
hoofde van de programma's of die door de 
Commissie aan haar worden toevertrouwd 
conform artikel 54, lid 2, van Verordening 
(EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
van 25 juni 2002 houdende het Financieel 
Reglement van toepassing op de algemene 

Schrappen
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begroting van de Europese 
Gemeenschappen, gewijzigd bij 
Verordening (EG, Euratom) nr.° 1995/2006 
van de Raad van 13 december 2006.

Or. de

Motivering

De taak van de toezichtautoriteit, vastgelegd in artikel 2 van verordening (EG) nr. 1321/2004 
van de Raad, bestond er voornamelijk in te fungeren als concessieverlenende instantie voor de 
privé-ondernemingen die oorspronkelijk de Galileo-programma's zouden uitvoeren. Na het 
mislukken van het consortium en de indiening van het gewijzigde voorstel voor een verordening, 
is deze taak komen te vervallen. Bijgevolg moet de autoriteit worden afgeschaft. De 
overblijvende taken kunnen eveneens door de Commissie en door ESA worden uitgevoerd.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 31
Overweging 19

(19 Het Europees Ruimteagentschap, dat 
over de technische knowhow beschikt, zal 
met de Europese Gemeenschap een 
meerjarenovereenkomst betreffende de 
technische aspecten in verband met het 
verloop van de programma's moeten sluiten. 
Om de Commissie, die de Europese 
Gemeenschap vertegenwoordigt, in staat te 
stellen volledig haar controlebevoegdheid uit 
te oefenen, moet de overeenkomst met name 
de algemene voorwaarden voor het beheer 
van de aan het Europees Ruimteagentschap 
toevertrouwde middelen omvatten en erin 
voorzien dat de ingevolge de overeenkomst 
gesloten contracten de communautaire regels 
inzake overheidsopdrachten volgen. In dat 
verband is het wenselijk naar behoren 
rekening te houden met de huidige stand van 
zaken en de reeds goedgekeurde 
investeringen alsmede, in voorkomend 
geval, de vigerende akkoorden.

(19 Het Europees Ruimteagentschap, dat 
over de technische knowhow beschikt, zal 
met de Europese Gemeenschap een 
meerjarenovereenkomst in verband met het 
verloop van de programma's moeten sluiten. 
Om de Commissie, die de Europese 
Gemeenschap vertegenwoordigt, in staat te 
stellen volledig haar controlebevoegdheid uit 
te oefenen, moet de overeenkomst met name 
de algemene voorwaarden voor het beheer 
van de aan het Europees Ruimteagentschap 
toevertrouwde middelen omvatten en erin 
voorzien dat de ingevolge de overeenkomst 
gesloten contracten de communautaire regels 
inzake overheidsopdrachten volgen. In dat 
verband is het wenselijk naar behoren 
rekening te houden met de huidige stand van 
zaken, de industriële vakkundigheid en de 
reeds goedgekeurde investeringen alsmede, 
in voorkomend geval, de vigerende 
akkoorden.

Or. fr

Motivering

De tekst verwijst naar de sluiting van een meerjarenovereenkomst die beperkt is tot technische 
aspecten, waaronder de algemene voorwaarden voor het beheer van de middelen.
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Er moet een link worden gelegd met de beschrijving van de rol van ESA in artikel 13, die de 
verplichtingen van ESA moet bevatten, met name op het vlak van productiviteit, besluitvorming, 
rapportage en beheer van de industrie.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 32
Overweging 19 bis (nieuw)

(19 bis) Aangezien het programma wordt 
gefinancierd door de Europese 
Gemeenschap, dienen de openbare 
aanbestedingen in het kader van het 
programma te voldoen aan de 
communautaire regels inzake 
overheidsopdrachten en dienen ze in de 
eerste plaats gericht te zijn op kosten- en 
risicobeheersing en op de vergroting van de 
efficiëntie en de vermindering van de 
afhankelijkheid. Het is wenselijk een 
element van mededinging in het 
programma te brengen en derhalve dient 
iedere overheidsopdracht zo mogelijk plaats 
te vinden op basis van dual-sourcing en 
regelmatige aanbesteding op basis van 
mededinging, tenzij dit een 
kostenverhogend effect zou hebben en 
vertragingen zou veroorzaken als gevolg 
van de noodzakelijk aanpassing van 
ontwerpen en productiemethodes van 
nieuwe leveranciers. Het haperen van de 
toelevering en single-sourcing dienen tot 
een minimum beperkt te blijven. In de 
volgende aanbestedingsfase dient rekening 
te worden gehouden met besluiten en 
investeringen door ESA en de EU tijdens 
de vaststelling en de ontwikkelingsfases van 
het Galileo- en het Egnos-programma, om 
te zorgen voor de continuïteit en de 
rentabiliteit van het programma.

Or. en

Motivering

Om verwarring te vermijden is het belangrijk duidelijk te maken dat enkel de voorgaande 
verwezenlijkingen van zowel het Egnos als het Galileo-programma die passend werden 
gefinancierd door ofwel de Gemeenschap en/of het Europees Ruimteagentschap naar behoren in 
overweging worden genomen. Andere initiatieven (d.w.z. initiatieven die niet werden 
gefinancierd door de 2 voornoemde instellingen) kunnen meer complexiteit, meer risico's en 
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bijkomende kosten met zich meebrengen voor het programma, alsook zorgen voor 
onaanvaardbare verstoringen van de door de Raad vereiste concurrentie.

Amendement ingediend door Vladimír Remek

Amendement 33
Overweging 19 bis (nieuw)

(19 bis) Alle werkpakketten voor de 
volledige operationele capaciteit (VOC) van 
Galileo moeten openstaan voor de grootst 
mogelijke mededinging, overeenkomstig de 
EU-beginselen inzake 
overheidsopdrachten; om te zorgen voor 
investeringen in ruimteprogramma's, 
moeten Europese overheidsopdrachten 
meer openstaan voor nieuwkomers en voor 
KMO's, zonder afbreuk te doen aan de 
technologische topkwaliteit en de 
rentabiliteit.

Or. xm

Motivering

Er moet nadruk worden gelegd op de transparantie bij de toewijzing van overheidsopdrachten, 
op openheid en op steun, niet enkel voor gevestigde 'spelers' met naam, maar eveneens voor 
kleine en middelgrote ondernemingen en nieuwkomers. 

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 34
Overweging 19 bis (nieuw)

(19 bis) Er moet speciale aandacht worden 
besteed aan het bereiken van een 
evenwichtig verdeelde participatie van alle 
lidstaten in de verschillende fasen van het 
Galileo-project. Het is ook belangrijk dat 
belanghebbenden in alle lidstaten, met 
name kleine en middelgrote 
ondernemingen, kansen krijgen voor 
ontwikkeling en innovatie op basis van de 
technologische kennis die de aanbesteding 
van Galileo oplevert.

Or. en
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Motivering

Gezien de grootte en het maatschappelijke belang van het Galileo-project, moeten de beginselen 
voor openbare aanbestedingen in het kader van Galileo de vrije toegang en de eerlijke 
concurrentie in de gehele industriële toeleveringsketen bevorderen; bijgevolg moeten ze een 
evenwichtige deelname op alle niveaus en in alle lidstaten mogelijk maken van marktdeelnemers 
uit de privé-sector, tijdens alle resterende fasen van het project. Met name kmo's moeten over 
voldoende mogelijkheden beschikken om zich te ontwikkelen en te innoveren door middel van de 
aanbestedingen voor Galileo.

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 35
Overweging 20

(20) Voor de toepassing van deze 
verordening is het wenselijk dat de 
Commissie wordt bijgestaan door een 
comité, het "Comité voor de Europese 
GNSS-programma's". Aangezien de zorg 
voor goed publiek beheer vereist dat een 
uniform beheer van de programma's, een 
snellere besluitvorming en een gelijke 
toegang tot de informatie worden 
gewaarborgd, moeten vertegenwoordigers 
van de raad van bestuur van de 
toezichtautoriteit betrokken worden bij de 
werkzaamheden van het Comité voor de 
Europese GNSS-programma's.

(20) Voor de toepassing van deze 
verordening is het wenselijk dat de 
Commissie wordt bijgestaan door een 
comité, het "Comité voor de Europese 
GNSS-programma's". Aangezien de zorg 
voor goed publiek beheer vereist dat een 
uniform beheer van de programma's, een 
snellere besluitvorming en een gelijke 
toegang tot de informatie worden 
gewaarborgd, moeten waarnemers van het 
Europees Parlement betrokken worden bij 
de werkzaamheden van het Comité voor de 
Europese GNSS-programma's.

Or. de

Motivering

Gelet op het belang en de financiële implicaties van het programma, is het nodig dat 
vertegenwoordigers van het Europees Parlement toezicht houden op de werkzaamheden van het 
Comité voor de Europese GNSS-programma's. Dit biedt garanties voor een betere 
informatiedoorstroming en een grotere transparantie met betrekking tot het publiek. Bovendien 
moet de rol van de toezichtautoriteit worden herbekeken in het licht van de regelingen die nu 
worden voorgesteld voor de uitvoering van het programma.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 36
Overweging 21 bis (nieuw)

(21 bis) De Europese Gemeenschap dient 
alle materiële en immateriële activa die 
worden gecreëerd of ontwikkeld in het 
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kader van de programma's Egnos en 
Galileo. in eigendom te hebben. Ze moet op 
elk moment het contract met gelijk welke 
leverancier of dienstverlener kunnen 
beëindigen. Bijgevolg mag ze niet 
afhankelijk zijn van gelijk welke locatie 
waarover ze geen controle heeft of van 
gelijk welke leverancier die zich er niet toe 
verbindt activa niet te verplaatsen naar een 
andere locatie. De Commissie moet 
derhalve aan het Europees Parlement en de 
Raad een voorstel doen de bestaande 
communautaire wetgeving waar nodig te 
wijziging. Het is wenselijk dat, vooraleer 
Galileo operationeel is, en om te kunnen 
voldoen aan de behoeften van de huidige 
investeerders, het beheer en de exploitatie 
van Egnos losgekoppeld zijn van Galileo, 
tot een samensmelting van de twee 
systemen mogelijk is. Nationale en andere 
niet-communautaire initiatieven die voor 
het programma activa en/of diensten ter 
beschikking willen stellen van de Europese 
Commissie, zullen in overweging worden 
genomen, maar enkel indien deze activa 
zonder kosten volledig worden 
overgedragen aan de Commissie, indien er 
voor de Commissie geen verbintenissen op 
lange termijn mee gepaard gaan en indien 
de Europese dimensie van het programma 
er niet door wordt verstoord.

Or. en

Motivering

De Commissie moet te allen tijde haar onderhandelingsmacht bewaren en zo weinig mogelijk 
afhankelijk zijn van locaties en middelen die niet volledig onder haar controle vallen, of er ten 
minste voor zorgen dat er geen exclusieve rechten op rusten, zodat goedkope overdrachten 
mogelijk zijn indien nodig.
Het is een feit dat Egnos vandaag dicht bij een certificering staat. Egnos zorgt reeds in heel 
Europa permanent voor signalen van hoge kwaliteit. Indien wordt gestreefd naar 
doeltreffendheid en indien men wil zorgen voor een betere voorbereiding op Galileo, is het nodig 
dat de belangen van beide programma's losgekoppeld worden en dat Egnos onafhankelijk van de 
vooruitgang van Galileo kan worden geëxploiteerd.
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Amendement ingediend door Vladimír Remek

Amendement 37
Artikel 1, alinea 3

Het uit het Galileo-programma ontstane 
systeem is een autonome GNSS-
infrastructuur die bestaat uit een constellatie 
van satellieten en aardstations.

Het uit het Galileo-programma ontstane 
systeem is een autonome GNSS-
infrastructuur die bestaat uit een constellatie 
van satellieten en een wereldomspannend 
netwerk van aardstations.

Or. cs

Motivering

De schaduwrapporteur is van oordeel dat de voorgestelde bewoording preciezer weergeeft hoe 
het systeem zal functioneren en hoe de infrastructuur ervan er zal uitzien.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni

Amendement 38
Artikel 1, alinea 3 bis (nieuw)

De Europese Gemeenschap beschikt over 
de eigendom van het Egnos- en het Galileo-
systeem en van alle materiële en 
immateriële activa die in het kader van deze 
programma's zijn gecreëerd of opgebouwd.

Or. it

Motivering

Het Egnos- en het Galileo-systeem zijn de steunpilaren van het Europese systeem voor 
radionavigatie per satelliet (GNSS) en de werking ervan gebeurt onder de exclusieve 
verantwoordelijkheid van de Europese Gemeenschap. Daarom is het van wezenlijk belang dat de 
Gemeenschap beschikt over de eigendom van de twee systemen.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 39
Artikel 4, lid 4

4. De door de Europese Gemeenschap 
gesloten akkoorden of overeenkomsten 
voorzien in de voorwaarden en nadere regels 
voor eventuele deelname van derde staten
aan een aanvullende financiering van het 
programma.

4. Derde landen kunnen een aanvullende 
financiering van het programma op zich 
nemen. De door de Europese Gemeenschap 
met die landen krachtens artikel 300, lid 3 
van het EG-Verdrag gesloten akkoorden of 
overeenkomsten voorzien in de voorwaarden 
en nadere regels voor hun deelname, alsook 
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in hun rechten en verplichtingen op lange 
termijn in het kader van het programma.

Or. en

Motivering

Vorige deelnames van derde landen bleken slecht beheerd te zijn; deze landen gingen namelijk 
geen enkele verbintenissen aan. Bijgevolg is het belangrijk duidelijk te maken dat derde landen 
enkel onder bepaalde voorwaarden kunnen toetreden tot Galileo.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Amendement 40
Artikel 4, lid 4

4. De door de Europese Gemeenschap 
gesloten akkoorden of overeenkomsten 
voorzien in de voorwaarden en nadere regels 
voor eventuele deelname van derde staten 
aan een aanvullende financiering van het 
programma.

4. De lidstaten kunnen aanvullende 
financiering voor het programma 
verschaffen. Ook derde landen en 
internationale organisaties kunnen 
aanvullende financiering verschaffen voor 
het programma. De door de Europese 
Gemeenschap gesloten akkoorden of 
overeenkomsten voorzien in de voorwaarden 
en nadere regels voor eventuele deelname 
van derde staten aan een aanvullende 
financiering van het programma.

Or. es

Motivering

Galileo is ontworpen als een wereldomspannend systeem. De lidstaten kunnen bijkomende 
financiering voor het programma verschaffen, dat eveneens nood heeft aan de deelname van 
derde landen en internationale organisaties indien het een succes op wereldvlak wil zijn. De 
overeenkomsten of akkoorden die dergelijke deelnames reguleren op grond van het Verdrag, 
moeten eisen, voorwaarden en regels bevatten die de aard van de deelname duidelijk vastleggen.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 41
Artikel 5

De exploitatie van het Egnos-systeem 
bestaat voornamelijk uit het beheer van de 
infrastructuur, het onderhoud, de constante 
verbetering en de vernieuwing van het 
systeem, de certificerings- en 
normaliseringsverrichtingen in verband met 

De exploitatie van het Egnos-systeem 
bestaat voornamelijk uit het beheer van de 
infrastructuur, het onderhoud, de constante 
verbetering en de vernieuwing van het 
systeem, de certificerings- en 
normaliseringsverrichtingen in verband met 
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het programma en de commercialisering van 
het systeem.

het programma en de commercialisering van 
de signalen van het systeem.

De overdracht van de eigendom van het 
systeem aan de Commissie zal plaatsvinden 
wanneer een overeenkomst wordt gesloten 
met de huidige eigenaars ervan. Bij deze 
overdracht worden de investeringen 
waarmee de huidige eigenaars instemden 
erkend en wordt de continuïteit van het 
momenteel geobserveerde hoge 
prestatieniveau verzekerd, alsook van de 
lopende industriële contracten, voor een 
nader te bepalen periode.

Or. fr

Motivering

Het is de verantwoordelijkheid van de Commissie te voldoen aan de verwachtingen van de 
huidige investeerders van Egnos en te zorgen voor de continuïteit van het programma, door zo 
goed mogelijk gebruik te maken van de contracten en van de ervaren industriële exploitanten 
van Egnos.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 42
Artikel 6

1. De Europese Gemeenschap financiert de 
exploitatie van Egnos, onverminderd een 
eventuele deelneming van de privé-sector.

1. De Europese Gemeenschap financiert de 
exploitatie van Egnos, onverminderd een 
eventuele deelneming van de privé-sector.

2. De Europese Gemeenschap certificeert 
het systeem en de kritieke diensten ervan 
voor gebruikers.
3. De Europese Gemeenschap steunt 
bevorderingsmaatregelen en de verkoop 
van supplementen van Egnos om het door 
Egnos en de voor export bestemde afgeleide 
producten ervan gedekte gebied uit te 
breiden, om op die manier de komst van 
Galileo in deze delen van de wereld voor te 
bereiden.
4. De Europese Gemeenschap is 
verantwoordelijk voor de marketing en de 
organisatie van pre-operationele 
activiteiten met als doel de toekomstige 
opdrachten van Galileo te lanceren.

2. De exploitatie van Egnos zal in eerste 5. De exploitatie van Egnos zal in eerste 
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instantie prioritair het voorwerp zijn van een 
overheidsopdracht voor diensten met de 
privé-sector. Zij zal vervolgens eventueel 
integrerend deel uitmaken van de 
exploitatiefase van Galileo.

instantie prioritair het voorwerp zijn van een 
overheidsopdracht voor diensten met de 
privé-sector. Zij zal vervolgens eventueel 
integrerend deel uitmaken van de 
exploitatiefase van Galileo.

Or. fr

Motivering

Enkel de Gemeenschap is verantwoordelijk voor de certificering van het Egnos- en het Galileo-
systeem. Rekening houdend met de aard van de verwachte diensten, zal de Gemeenschap 
eveneens verantwoordelijk zijn voor het lanceren van diensten die een publiek karakter hebben 
en voor de ondersteuning van de export.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 43
Artikel 6 bis (nieuw)

Artikel 6 bis
Eigendom van activa

De Europese Gemeenschap streeft ernaar 
alle materiële en immateriële activa die 
worden gecreëerd of ontwikkeld in het 
kader van de programma's in eigendom te 
hebben en onderhandelt 
dienovereenkomstig met de huidige 
belanghebbenden (zoals Egnos).

Or. en

Motivering

De Commissie kan geen eigendomsrechten uitoefenen tot ze de rechten hiertoe heeft verworven. 
Egnos is vandaag bijvoorbeeld gedeeltelijk in het bezit van de Europese 
luchverkeersleidingsautoriteiten.

Amendement ingediend door Vladimír Remek

Amendement 44
Artikel 6 bis (nieuw)

Artikel 6 bis
Eigendom

De Europese Gemeenschap dient alle 
materiële en immateriële activa van Galileo 
die worden gecreëerd of ontwikkeld tijdens 
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de ontwikkelings- en de stationeringsfase in 
eigendom te hebben.

Or. xm

Motivering

Het feit dat de Europese Gemeenschap eigenaar moet zijn van alle materiële en immateriële 
activa die worden gecreëerd en ontwikkeld tijdens de ontwikkelings- en de stationeringsfase, is 
het logische gevolg van de wijzigingen die werden aangebracht aan de oorspronkelijk 
voorgestelde financieringsmethode, waardoor de EG de volledige verantwoordelijkheid op zich 
neemt zonder betrokkenheid van de privé-sector.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 45
Artikel 7, letter c)

(c) de activiteiten in verband met de 
exploitatie van de systemen alsmede in 
verband met de acties voorafgaand aan of ter 
voorbereiding van deze exploitatie.

(c) de activiteiten in verband met de 
exploitatie van de Galileo- en Egnos-
systemen alsmede in verband met de acties 
voorafgaand aan of ter voorbereiding van 
deze exploitatie.

Or. fr

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 46
Artikel 8, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Het in lid 1 bedoelde bedrag is 
afhankelijk van effectieve 
aanbestedingsprocedures en 
onderhandelingen die de beste 
kosten/batenverhouding opleveren en 
zorgen voor de voltooiing van de prestatie, 
de ongehinderde continuïteit van het 
programma, de risicobeheersing en de 
inachtneming van het tijdpad.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk te vermelden dat Galileo stapsgewijs zal worden gestationeerd en geleverd. Net 
als Egnos en alle andere complexe systemen, zal het systeem operationeel worden nadat 
verschillende versies van de software zijn uitgebracht en nadat wijzigingen zijn aangebracht tot 
het systeem volledig naar behoren functioneert en de certificatie ervan is voltooid. De 
vermelding "ongehinderde continuïteit" verwijst naar de resolutie van de Raad over deze 
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kwestie, met als doel te vermijden dat verwezenlijkingen uit de IOV-fase, waarmee net opnieuw 
van start is gegaan, verloren raken.

Amendement ingediend door Etelka Barsi-Pataky

Amendement 47
Artikel 8, lid 4

4. Bij het in lid 1 van dit artikel vermelde 
bedrag wordt geen rekening gehouden met 
de onvoorziene financiële verplichtingen die 
de Europese Gemeenschap mogelijk op zich 
moet nemen, met name de verplichtingen die 
verband houden met het publieke karakter 
van de eigendom van de systemen. Met het 
oog op een dergelijke situatie zal de
Commissie passende voorstellen indienen
bij het Europees Parlement en de Raad.

4. Bij het in lid 1 van dit artikel vermelde 
bedrag wordt geen rekening gehouden met 
de onvoorziene financiële verplichtingen die 
de Europese Gemeenschap mogelijk op zich 
moet nemen, met name de verplichtingen die 
verband houden met het publieke karakter 
van de eigendom van de systemen. De
Commissie zal dan ook bij het Europees 
Parlement en de Raad in 2010 een voorstel 
indienen, samen met het tussentijds 
verslag, waardoor de begrotingsautoriteit in 
staat wordt gesteld een besluit te nemen 
over de middelen die nodig zijn voor de 
programmeringsperiode die in 2014 begint 
en voor de periode tot het eind van het 
programma, met betrekking tot de openbare 
middelen en vastleggingen, met inbegrip 
van alle verplichtingen, die nodig zijn voor 
de commerciële exploitatiefase, uit hoofde 
van haar verantwoordelijkheid in verband 
met de publieke zeggenschap over het 
systeem.

Or. en

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 48
Artikel 8, lid 4

4. Bij het in lid 1 van dit artikel vermelde 
bedrag wordt geen rekening gehouden met 
de onvoorziene financiële verplichtingen die 
de Europese Gemeenschap mogelijk op zich 
moet nemen, met name de verplichtingen die 
verband houden met het publieke karakter 
van de eigendom van de systemen. Met het 
oog op een dergelijke situatie zal de
Commissie passende voorstellen indienen 
bij het Europees Parlement en de Raad.

4. Bij het in lid 1 van dit artikel vermelde 
bedrag wordt geen rekening gehouden met 
de onvoorziene financiële verplichtingen die 
de Europese Gemeenschap mogelijk op zich 
moet nemen, met name de verplichtingen die 
verband houden met het publieke karakter 
van de eigendom van de systemen en het 
bevorderen van de markten. De Commissie 
zal dan ook bij het Europees Parlement en 
de Raad in 2010 een voorstel indienen, 
samen met het tussentijds verslag, 
waardoor de begrotingsautoriteit in staat 
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wordt gesteld een besluit te nemen over de 
middelen die nodig zijn voor de 
programmeringsperiode die in 2014 begint, 
met inbegrip van verplichtingen die de 
Europese Gemeenschap wellicht op zich 
moet nemen in verband met het publieke 
karakter van de eigendom en het 
bevorderen van de markt.

Or. en

Motivering

Naast de technische aspecten die vermeld zijn in het verslag, is het ook nodig melding te maken 
van de wettelijke, financiële en marktoverwegingen met betrekking tot Galileo.

Amendement ingediend door David Hammerstein

Amendement 49
Artikel 9

De exploitatieontvangsten Ontvangsten
De Europese Gemeenschap krijgt de 
ontvangsten uit de exploitatie van de 
systemen. Zij worden toegevoegd aan de 
communautaire begroting en toegewezen 
aan de Europese GNSS-programma's. 
Indien het volume van de toegewezen 
ontvangsten substantieel groter blijkt dan 
voorzien, zal het toewijzingsbeginsel 
worden herzien.

De Europese Gemeenschap krijgt de 
ontvangsten uit de exploitatie van de 
systemen. Zij worden toegevoegd aan de 
communautaire begroting en kunnen 
worden toegewezen aan de Europese GNSS-
programma's, indien dit wordt goedgekeurd 
door de Raad en het Europees Parlement..

In de eventuele contracten die met de privé-
sector worden gesloten, kan worden 
voorzien in een mechanisme voor deling van 
deze ontvangsten.

In de eventuele contracten die met de privé-
sector worden gesloten, kan worden 
voorzien in een mechanisme voor deling van 
deze ontvangsten.

Mechanismen voor de verdeling van de 
ontvangsten of mechanismen voor 
maximumtarieven mogen eveneens worden 
opgenomen in alle contracten gesloten met 
de privé-sector met betrekking tot de 
inkomsten uit de verstrekking van diensten 
in het kader van het Galileo-systeem, om 
ervoor te zorgen dat de consumenten 
diensten van hoge kwaliteit geleverd 
krijgen aan redelijke prijzen en/of om 
nieuwe openbare diensten te ontwikkelen, 
zoals is beschreven in bijlage I.

Or. en
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Motivering

Aangezien het publiek-private partnerschap niet heeft gewerkt omdat de privé-sector 
moeilijkheden had om de risico's te dragen, en Galileo nu volledig met openbare middelen zal 
worden gefinancierd, is het niet meer dan gerechtvaardigd te verwachten dat het publiek 
diensten van hoge kwaliteit krijgt aangeboden aan redelijke prijzen. Afhankelijk van de 
resultaten van marktonderzoeken, kunnen verschillende regelgevingsmechanismen in het 
vooruitzicht worden gesteld om dit te bereiken.

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 50
Artikel 10, lid 1

Het publieke beheer van de programma's 
steunt op het beginsel van een strikte 
bevoegdheidsverdeling tussen de door de 
Commissie vertegenwoordigde Europese 
Gemeenschap, de Europese GNSS-
toezichtautoriteit (hierna 
"toezichtautoriteit") en het Europees 
Ruimteagentschap.

Het publieke beheer van de programma's 
steunt op het beginsel van een strikte 
bevoegdheidsverdeling tussen de door de 
Commissie vertegenwoordigde Europese 
Gemeenschap en het Europees 
Ruimteagentschap.

Or. de

Motivering

De taak van de toezichtautoriteit, vastgelegd in artikel 2 van verordening (EG) nr. 1321/2004 
van de Raad, bestond er voornamelijk in te fungeren als concessieverlenende instantie voor de 
privé-ondernemingen die oorspronkelijk de Galileo-programma's zouden uitvoeren. Na het 
mislukken van het consortium en de indiening van het gewijzigde voorstel voor een verordening, 
is deze taak komen te vervallen. Bijgevolg moet de autoriteit worden afgeschaft. De 
overblijvende taken kunnen eveneens door de Commissie en door ESA worden uitgevoerd.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 51
Artikel 10, lid 2

De door de Commissie vertegenwoordigde 
Europese Gemeenschap voert de 
programma's uit, onverminderd de 
bepalingen van Verordening (EG) nr. 
1321/2004. Daartoe organiseert de 
Commissie de passende instrumenten en 
beschikt zij over de middelen die nodig zijn 
voor het vervullen van haar taak. Zij kan 
een beroep doen op onafhankelijke 
deskundigen om haar bij te staan bij de 

De door de Commissie vertegenwoordigde 
Europese Gemeenschap voert de 
programma's uit, onverminderd de 
bepalingen van Verordening (EG) nr. 
1321/2004. Daartoe organiseert de
Commissie de passende instrumenten en 
beschikt zij over de middelen en rechten die 
nodig zijn voor het vervullen van haar taken. 
Zij kan eveneens gebruik maken van de 
bijstand van deskundingen uit de lidstaten en 
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follow-up van het beheer van de 
programma's. Zij kan eveneens gebruik 
maken van de bijstand van deskundingen uit 
de lidstaten en financiële of technische 
audits verrichten.

financiële of technische audits verrichten.

Or. en

Motivering

Het is nuttig te vermelden dat de Commissie niet enkel een beroep moet kunnen doen op de 
nodige middelen, maar dat ze eveneens rechten zou kunnen moeten verwerven om zich van haar 
taak te kwijten.

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 52
Artikel 12

Artikel 12 Schrappen
De rol van de toezichtautoriteit (GSA)

Onverminderd de bij Verordening (EG) nr. 
1321/2004 aan de toezichtautoriteit 
toevertrouwde opdrachten werkt zij met de 
Commissie mee aan alle elementen van de 
programma's waarvoor de Commissie haar 
om bijstand vraagt. Zij beheert en 
controleert het gebruik van de middelen die 
op grond van de programma's door de 
Europese Gemeenschap specifiek aan haar 
worden toegewezen. Deze middelen worden 
ter beschikking gesteld van de 
toezichtautoriteit bij een delegatiebesluit, 
conform artikel 54, lid 2, van Verordening 
(EG, Euratom) nr. 1605/2002 en de 
bepalingen van Verordening (EG) nr. 
1321/2004.
Op basis van het in de vorige alinea 
bedoelde delegatiebesluit sluit de 
Commissie een delegatieovereenkomst met 
de toezichtautoriteit. De 
delegatieovereenkomst bepaalt de algemene 
voorwaarden voor het beheer van de aan de 
toezichtautoriteit toevertrouwde middelen 
en met name de uit te voeren acties, de 
desbetreffende financiering, de 
beheersprocedures, de follow-up- en 
controlemaatregelen.
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Or. de

Motivering

De taak van de toezichtautoriteit, vastgelegd in artikel 2 van verordening (EG) nr. 1321/2004 
van de Raad, bestond er voornamelijk in te fungeren als concessieverlenende instantie voor de 
privé-ondernemingen die oorspronkelijk de Galileo-programma's zouden uitvoeren. Na het 
mislukken van het consortium en de indiening van het gewijzigde voorstel voor een verordening, 
is deze taak komen te vervallen. Bijgevolg moet de autoriteit worden afgeschaft. De 
overblijvende taken kunnen eveneens door de Commissie en door ESA worden uitgevoerd.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Amendement 53
Artikel 12 bis (nieuw)

Artikel 12 bis
Beginselen waarop de overheidsopdrachten 
met betrekking tot de stationeringsfase van 

Galileo gebaseerd zijn
Tijdens de stationeringsfase van Galileo 
zijn de communautaire voorschriften 
inzake overheidsopdrachten onder andere 
gebaseerd op de volgende beginselen:
a) een openbare aanbesteding voor alle 
pakketten in één procedure, waardoor 
gelijk welke onafhankelijke rechtspersoon 
of rechtspersonen die hiertoe een groep 
hebben gevormd, een bod kunnen doen als 
hoofdcontractant voor ten hoogste twee van 
de zes hoofdwerkpakketten;
b) ten minste 40% van de totale waarde van 
de activiteiten wordt via een openbare 
aanbesteding op verschillende niveaus 
gegund aan andere bedrijven dan de 
bedrijven die tot de groepen behoren 
waarvan rechtspersonen hoofdcontractant 
zijn voor één van de hoofdwerkpakketten.

Or. es

Motivering

In de verordening moet de te volgen aankoopprocedure opgenomen en vastgelegd zijn. 
Bovendien dienen in bijlage 1 de werkpakketten te worden opgenomen waarin de 
overheidsopdracht zal worden opgedeeld en waarop de onderaannemingsratio van 40% van 
toepassing is.
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Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 54
Artikel 13, lid 2

De overeenkomst bepaalt de algemene 
voorwaarden voor het beheer van de aan het 
Europees Ruimteagentschap toevertrouwde 
middelen en met name de uit te voeren 
acties, de desbetreffende financiering, de 
beheersprocedures, de follow-up- en 
controlemaatregelen, de maatregelen die van 
toepassing zijn bij een gebrekkige uitvoering 
van de overeenkomst en de 
eigendomsregeling voor de materiële en 
immateriële goederen.

De meerjarenovereenkomst bepaalt de 
algemene voorwaarden voor het beheer van 
de aan het Europees Ruimteagentschap 
toevertrouwde middelen en met name de uit 
te voeren acties (zoals het stapsgewijze 
stationeringsplan van het systeem), de 
desbetreffende financiering, de 
beheersprocedures, de follow-up- en 
controlemaatregelen, de maatregelen die van 
toepassing zijn bij een gebrekkige uitvoering 
van de overeenkomst en de 
eigendomsregeling voor alle materiële en 
immateriële goederen.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk te vermelden dat Galileo stapsgewijs zal worden gestationeerd en geleverd. Net 
als Egnos en alle andere complexe systemen, zal het systeem operationeel worden nadat 
verschillende versies van de software zijn uitgebracht en nadat wijzigingen zijn aangebracht tot 
de certificatie kan worden voltooid.

Amendement ingediend door Etelka Barsi-Pataky

Amendement 55
Artikel 13, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. In de meerjarenovereenkomst wordt 
tevens het volgende vastgesteld:
(a) Het Europees Ruimteagentschap past 
de communautaire voorschriften inzake 
openbare aanbestedingen toe.
(b) Het Europees Ruimteagentschap draagt 
zorg voor transparante en tijdige informatie 
over de toepasselijke 
aanbestedingsvoorschriften, selectiecriteria 
en alle andere zaken die daarmee te maken 
hebben en maakt hiervan duidelijk 
melding.
(c) In het kader van de 
meerjarenovereenkomst wordt in de 
openbare aanbesteding gestreefd naar vrije 
toegang tot en eerlijke concurrentie in de 
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hele industriële toeleveringsketen, om in 
alle lidstaten een evenredige deelname van 
de privé-sector, en met name van de kmo's, 
te bevorderen. Het Europees 
Ruimteagentschap draagt er zorg voor dat 
er geen dominante posities ontstaan of 
versterkt worden.
(d) Het Europees Ruimteagentschap 
organiseert opdrachten die verband houden 
met de infrastructuur in 
hoofdsegmentpakketten en aanvullende 
werkpakketten.
(e) Voor zover mogelijk wordt gebruik 
gemaakt van een parallel inkoopsysteem 
met double-sourcing om de technologische 
en industriële risico's en de afhankelijkheid 
te beperken en de kosten en tijdpaden van 
de programma's als geheel beter te kunnen 
bewaken.
(f) Indien de toepassing van 
inkoopsystemen met double-sourcing niet 
mogelijk is, bepaalt de overeenkomst dat de 
uitvoerder ingeval van uitbesteding moet 
voldoen aan de communautaire 
voorschriften voor overheidsopdrachten en 
de doelen die in dit artikel zijn vastgelegd, 
moet nakomen. De omvang en de waarde 
van de door de uitvoerder te gunnen 
subcontracten vormen, ingeval van een 
inkoopsysteem met single-sourcing, 
onderdeel van de opdracht.
(g) Bij de toewijzing van opdrachten houdt 
het Europees Ruimteagentschap, voor 
zover nodig, naar behoren rekening met 
besluiten, investeringen en resultaten uit de 
vaststellings- en ontwikkelingsfase van het 
Galileo-programma.

Or. en

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 56
Artikel 13, alinea 2 bis (nieuw)

In de meerjarenovereenkomst wordt tevens 
het volgende vastgesteld:
(a) Het Europees Ruimteagentschap past 
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de communautaire voorschriften inzake 
openbare aanbestedingen toe.
(b) Het Europees Ruimteagentschap draagt 
zorg voor transparante en tijdige informatie 
over de toepasselijke 
aanbestedingsvoorschriften, selectiecriteria 
en alle andere zaken die daarmee te maken 
hebben en maakt hiervan op een niet mis te 
verstane manier melding.
(c) In het kader van de 
meerjarenovereenkomst wordt in de 
openbare aanbesteding gestreefd naar vrije 
toegang tot en eerlijke concurrentie in de 
hele industriële toeleveringsketen en wordt 
een evenredige deelname van de privé-
sector in alle lidstaten bevorderd. Het 
Europees Ruimteagentschap draagt er zorg 
voor dat er geen dominante posities 
ontstaan of versterkt worden.
(d) Het Europees Ruimteagentschap deelt 
de opdrachten die verband houden met de 
infrastructuur op in opdrachten die 
verband houden met de belangrijkste 
onderdelen en opdrachten die verband 
houden met aanvullende werkzaamheden.
(e) Voor zover mogelijk worden opdrachten 
in parallel toegewezen met double-
sourcing, onder segmentniveau, om de 
technologische en industriële risico's en de 
afhankelijkheid te beperken en de kosten 
en tijdpaden van de programma's als 
geheel beter te kunnen bewaken. Indien 
hierbij beroep wordt gedaan op de diensten 
van een onderneming uit een derde land, 
dan moet de andere onderneming in de 
Europese Unie gevestigd zijn en een 
gelijkwaardig deel van de aan te besteden 
werkzaamheden toegewezen krijgen.
(f) Indien de toepassing van 
inkoopsystemen met double-sourcing niet 
mogelijk is, bepaalt de overeenkomst dat de 
uitvoerder ingeval van uitbesteding moet 
voldoen aan de communautaire 
voorschriften voor overheidsopdrachten en 
de doelen die in dit artikel zijn vastgelegd, 
moet nakomen. De omvang en de waarde 
van de door de uitvoerder te gunnen 
subcontracten worden, ingeval van een 
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inkoopsysteem met single-sourcing, 
aangegeven in de overeenkomst.
(g) Tijdens onderhandelingen over de 
opdrachten houdt het Europees 
Ruimteagentschap, voor zover nodig, naar 
behoren rekening met besluiten, reeds 
gesloten overeenkomsten, investeringen en 
diensten uit de definitie- en 
ontwikkelingsfase van het Galileo-
programma.

Or. de

Motivering

Die gemeinschaftlichen Rechtvorschriften über öffentliche Aufträge müssen angewendet werden. 
Offener Zugang und fairer Wettbewerb sind in der gesamten industriellen Lieferkette zu 
gewährleisten, damit die Bildung von Monopolen verhindert wird.  Bei den Ausschreibungen im 
Rahmen des Programms ist ein Ansatz erforderlich, mit dem eine ausgewogene Beteiligung 
europäischer Unternehmen sichergestellt wird, weil sie bereits in der Entwicklungsphase 
wertvolles Know-how erworben haben.  In allen Mitgliedstaaten müssen die Akteure und 
insbesondere kleine und mittlere Unternehmen die Möglichkeit haben, sich an den 
Ausschreibungen im Rahmen von Galileo zu beteiligen.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 57
Artikel 13, alinea 2 bis (nieuw)

In de meerjarenovereenkomst wordt tevens 
het volgende vastgesteld:
(a) Het Europees Ruimteagentschap past 
de communautaire voorschriften inzake 
openbare aanbestedingen toe.
(b) Het Europees Ruimteagentschap draagt 
zorg voor transparante en tijdige informatie 
over het globale werkplan van het 
programma en over alle afzonderlijke 
mijlpalen (d.w.z. vorderingen van het 
programma) en de uitvoering ervan. Het 
agentschap zal met name duidelijk melding 
maken van de toepasselijke 
aanbestedingsvoorschriften, selectiecriteria 
en alle andere zaken die daarmee te maken 
hebben.
(c) In het kader van de 
meerjarenovereenkomst wordt in de 
openbare aanbesteding gestreefd naar het 
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verzekeren van de continuïteit van het 
programma, een gepast risicobeheer, 
rentabiliteit, vrije toegang tot en eerlijke 
concurrentie in de hele industriële 
toeleveringsketen, en het bevorderen van 
een evenredige deelname van de privé-
sector in alle lidstaten. Het Europees 
Ruimteagentschap draagt er zorg voor dat 
er geen dominante posities ontstaan of 
versterkt worden, terwijl anderzijds wordt 
gezorgd voor de veiligstelling van de 
toevoer op lange termijn, 
concurrentievermogen binnen de industrie, 
de hoogst mogelijke technologische normen 
en de meest moderne oplossingen.
(d) Het Europees Ruimteagentschap 
organiseert opdrachten die verband houden 
met de infrastructuur in 
hoofdsegmentpakketten en aanvullende 
werkpakketten.
(e) Voor zover mogelijk wordt gebruik 
gemaakt van een parallel inkoopsysteem 
met double-sourcing om de technologische 
en industriële risico's en de afhankelijkheid 
te beperken, de kosten en tijdpaden van de 
programma's als geheel beter te kunnen 
bewaken en de programmarisico's zoveel 
mogelijk weg te werken.
(f) Indien de toepassing van 
inkoopsystemen met double-sourcing niet 
mogelijk is, bepaalt de overeenkomst dat de 
uitvoerder ingeval van uitbesteding moet 
voldoen aan de communautaire 
voorschriften voor overheidsopdrachten en 
de doelen die in dit artikel zijn vastgelegd, 
moet nakomen.
(g) Tijdens onderhandelingen over de 
opdrachten houdt het Europees 
Ruimteagentschap, voor zover nodig, naar 
behoren rekening met voorgaande 
besluiten, investeringen en 
verwezenlijkingen van de Gemeenschap en 
van het Europees Ruimteagentschap, uit de 
vaststellings- en de ontwikkelingsfase van 
de Galileo- en Egnos-programma's.
(h) Het beheer van het Europees 
Ruimteagentschap wordt zodanig 
georganiseerd dat de 
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besluitvormingsprocessen en de rapportage 
vlot en doeltreffend zijn.

Or. en

Motivering

De resolutie van de Raad Vervoer zorgt voor de continuïteit van het programma, een goede 
kosten-batenverhouding, perspectieven op lange termijn en een hoog prestatie- en 
kwaliteitsniveau, terwijl anderzijds de risico's binnen redelijke grenzen worden gehouden.
Om verwarring te vermijden is het belangrijk duidelijk te maken dat enkel de voorgaande 
verwezenlijkingen van zowel Egnos als Galileo die passend werden gefinancierd door ofwel de 
Gemeenschap en/of het Europees Ruimteagentschap naar behoren in overweging worden 
genomen. Andere initiatieven (d.w.z. initiatieven die niet werden gefinancierd door de 2 
voornoemde instellingen) kunnen meer complexiteit, meer risico's en bijkomende kosten met zich 
meebrengen voor het programma, alsook zorgen voor onaanvaardbare verstoringen van de door 
de Raad vereiste concurrentie.

Amendement ingediend door Den Dover

Amendement 58
Artikel 13, alinea 2 bis (nieuw)

In de meerjarenovereenkomst wordt tevens 
het volgende vastgesteld:
(a) Het Europees Ruimteagentschap past 
de communautaire voorschriften inzake 
openbare aanbestedingen toe.
(b) Het Europees Ruimteagentschap draagt 
zorg voor transparante en tijdige informatie 
over de toepasselijke 
aanbestedingsvoorschriften, selectiecriteria 
en alle andere zaken die daarmee te maken 
hebben en maakt hiervan duidelijk 
melding.
(c) In het kader van de 
meerjarenovereenkomst wordt in de 
openbare aanbesteding gestreefd naar vrije 
toegang tot en eerlijke concurrentie in de 
hele industriële toeleveringsketen en de 
bevordering van een evenredige deelname 
van de privé-sector in alle lidstaten. Het 
Europees Ruimteagentschap draagt er zorg 
voor dat er geen dominante posities 
ontstaan of versterkt worden.
(d) Het Europees Ruimteagentschap 
organiseert opdrachten die verband houden 
met de infrastructuur in 
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hoofdsegmentpakketten en aanvullende 
werkpakketten.
(e) Voor zover mogelijk wordt gebruik 
gemaakt van een parallel inkoopsysteem 
met double-sourcing om de technologische 
en industriële risico's en de afhankelijkheid 
te beperken en de kosten en tijdpaden van 
de programma's als geheel beter te kunnen 
bewaken.
(f) Indien de toepassing van 
inkoopsystemen met double-sourcing niet 
mogelijk is, bepaalt de overeenkomst dat de 
uitvoerder ingeval van uitbesteding moet 
voldoen aan de communautaire 
voorschriften voor overheidsopdrachten en 
de doelen die in dit artikel zijn vastgelegd, 
moet nakomen. De omvang en de waarde 
van de door de uitvoerder te gunnen 
subcontracten vormen, ingeval van een 
inkoopsysteem met single-sourcing, 
onderdeel van de opdracht.
(g) Bij de toewijzing van opdrachten houdt 
het Europees Ruimteagentschap, voor 
zover nodig, naar behoren rekening met 
besluiten, investeringen en resultaten uit de 
vaststellings- en ontwikkelingsfase van het 
Galileo-programma.

Or. en

Amendement ingediend door Umberto Guidoni

Amendement 59
Artikel 13, alinae 3 bis (nieuw)

Overheidsopdrachten voor diensten moeten 
erop gericht zijn de voorwaarden voor vrije 
concurrentie in alle stappen van de 
industriële toevoer te waarborgen en 
moeten de evenredige deelname van de 
privé-sector bevorderen, in het bijzonder 
van de kmo's in de verschillende lidstaten, 
alsook er zorg voor dragen dat er geen 
dominante posities ontstaan of versterkt 
worden.
Voor zover mogelijk moeten stappen 
worden ondernomen om levering van 
parallelle bronnen te bekomen, om op die 
manier de technologische en industriële 
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risico's te beperken en beter toezicht te 
kunnen houden op de kosten en tijdpaden 
van de programma's als geheel.

Or. it

Motivering

Het is van wezenlijk belang dat de communautaire regels inzake overheidsopdrachten worden 
toegepast. Het is belangrijk dat in de hele industriële toeleveringsketen wordt gezorgd voor vrije 
toegang en concurrentie om het ontstaan van monopolies te voorkomen. Het programma heeft 
nood aan regels inzake overheidsopdrachten voor diensten die zorgen voor de evenredige 
deelname van het Europese bedrijfsleven, en met name van kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's), die de mogelijkheid moeten hebben om deel te nemen aan de 
aanbestedingsprocedures van Galileo.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 60
Artikel 13, alinea 3 bis (nieuw)

Er wordt gezorgd voor een evenredige 
deelname van alle lidstaten in de 
verschillende fasen van het project. 
Bovendien krijgen de belanghebbenden in 
alle lidstaten, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen (KMO's), 
kansen voor ontwikkeling en innovatie op 
basis van de technologische kennis die de 
aanbesteding van Galileo oplevert.

Or. en

Motivering

Gezien de grootte en het maatschappelijk belang van het Galileo-project, moeten de beginselen 
voor openbare aanbestedingen in het kader van Galileo de vrije toegang en de eerlijke 
concurrentie in de gehele industriële toeleveringsketen bevorderen. Met name kmo's moeten over 
voldoende mogelijkheden beschikken om zich te ontwikkelen en te innoveren door middel van de 
aanbestedingen voor Galileo. In de motivering bij amendement 16 wordt dit terecht opgemerkt 
door de rapporteur. Om te zorgen voor duidelijkheid en transparantie, moet de nood aan een 
evenredige participatie van belanghebbenden (waaronder kmo's) in alle lidstaten eveneens 
expliciet worden vermeld in de verordening.
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Amendement ingediend door Den Dover

Amendement 61
Artikel 13, alinea 3 bis (nieuw)

De Commissie zorgt voor toezicht op en 
evaluatie van de aanbestedingprocedures 
van het Europees Ruimteagentschap, de 
mededinging en de desbetreffende EU-
markten en brengt hierover ieder kwartaal 
verslag uit aan het Europees Parlement en 
de Raad.

Or. en

Motivering

Het artikel verplicht de Commissie niet verslag uit te brengen aan het Europees Parlement en de 
Raad over de regelmatige vooruitgang van het Galileo-project. De hierboven vermelde 
procedure zorgt ervoor dat het EP en de Raad toezicht kunnen houden op de ontwikkeling van de 
aanbestedingprocedures van het Galileo-project, en ten volle hun gedeelde politieke 
verantwoordelijkheid voor het programma kunnen uitoefenen.

Amendement ingediend door Vladimír Remek

Amendement 62
Artikel 14, lid 2

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn 
de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG 
van toepassing, met inachtneming van 
artikel 8 van dat besluit.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn 
de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG 
van toepassing, met inachtneming van 
artikel 8 van dat besluit.

Or. cs

Motivering

Krachtens het voorstel voor een verordening dient het Comité voor Europese GNSS-
programma's uitvoeringsregels vast te stellen, in het bijzonder via de goedkeuring van 
meerjarige en jaarlijkse werkprogramma's. De lidstaten dienen zo nauw mogelijk te worden 
betrokken bij de goedkeuring van dergelijke belangrijke uitvoeringsbeslissingen. De meest 
geschikte comitologieprocedure is de regelgevingsprocedure zoals vastgelegd in artikel 5 van 
Besluit 1999/468/EG. Het bij Verordening (EG) nr. 680/2007 ingestelde comité (voor de 
toewijzing van financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van trans-Europese 
vervoers- en energienetwerken), dat ook de meerjarige en jaarlijkse werkprogramma's voor de 
financiering van TEN-T vaststelt, is ook regelgevend.
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Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 63
Artikel 14, lid 4

4. Er nemen vertegenwoordigers van de 
raad van bestuur van de toezichautoriteit 
deel aan de werkzaamheden van het Comité 
voor de Europese GNSS-programma's. Er 
kunnen ook vertegenwoordigers van de 
Conseil Directeur des Programmes de 
Navigation par Satellite van het Europees 
Ruimteagentschap deelnemen aan de 
werkzaamheden van het Comité voor de 
Europese GNSS-programma's, op de bij het 
reglement van orde ervan vastgestelde 
voorwaarden.

4. Er kunnen ook vertegenwoordigers van de 
Conseil Directeur des Programmes de 
Navigation par Satellite van het Europees 
Ruimteagentschap deelnemen aan de 
werkzaamheden van het Comité voor de 
Europese GNSS-programma's, op de bij het 
reglement van orde ervan vastgestelde 
voorwaarden. Het Europees Parlement 
heeft de status van waarnemer.

Or. de

Motivering

Gelet op het belang en de financiële implicaties van het programma, is het nodig dat 
vertegenwoordigers van het Europees Parlement toezicht houden op de werkzaamheden van het 
Comité voor de Europese GNSS-programma's. Dit biedt garanties voor een betere 
informatiedoorstroming en een grotere transparantie met betrekking tot het publiek. Bovendien 
moet de rol van de toezichtautoriteit worden herbekeken in het licht van de regelingen die nu 
worden voorgesteld voor de uitvoering van het programma.

Amendement ingediend door Den Dover

Amendement 64
Artikel 14, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. De Commissie brengt per kwartaal bij 
het Europees Parlement en de Raad verslag 
uit over de fysieke vooruitgang geboekt in 
relatie tot de voor Galileo opgestelde 
programma's, de financiële implicaties 
ervan en de kansen op de markt.

Or. en

Motivering

Het artikel in kwestie (4 bis (nieuw)) verplicht de Commissie niet verslag uit te brengen aan het 
Europees Parlement en de Raad over de regelmatige vooruitgang van het Galileo-project. De 
hierboven vermelde procedure zorgt ervoor dat het EP en de Raad toezicht kunnen houden op de 
ontwikkeling van het Galileo-project, en ten volle hun gedeelde politieke verantwoordelijkheid 
voor het programma kunnen uitoefenen.
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Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 65
Bijlage, Doelstellingen van de Europese GNSS-programma's, opsommingsteken 2

• Aanbieden van een "dienst beveiliging van 
levens" (de zogenaamde "Safety of Life 
Service" of SoL), die mikt op gebruikers 
waarvoor veiligheid essentieel is en met 
name voldoet aan de eisen van de luchtvaart-
, zeevaart- en spoorwegsector. Deze dienst 
beantwoordt eveneens aan de eis van 
continuïteit en omvat een integriteitsfunctie 
waarmee de gebruiker kan worden 
gewaarschuwd wanneer het systeem slecht 
functioneert.

• Aanbieden van een "dienst beveiliging van 
levens" (de zogenaamde "Safety of Life 
Service" of SoL), die mikt op gebruikers 
waarvoor veiligheid essentieel is en met 
name voldoet aan de eisen van de luchtvaart-
, zeevaart-, spoorweg- en wegensector. Deze 
dienst beantwoordt eveneens aan de eis van 
continuïteit en omvat een integriteitsfunctie 
waarmee de gebruiker kan worden 
gewaarschuwd wanneer het systeem slecht 
functioneert.

Or. fr

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Amendement 66
Bijlage a (nieuw)

Amendement van het Parlement

Bijlage a
Structuur van de aanbesteding

Door het ESA aan te besteden 
pakketten hoofdwerk*

Omschrijving

Werkpaketten inzake systemen

1. Ondersteuning van de 
systeemengineering

Aan een gemengd industrieel team wordt een contract gegund dat alle keuzes en 
besluiten op het gebied van systeemontwerp ondersteunt. Dit industrieel team 
ondersteunt het ESA tijdens het gehele uitvoeringsproces, tot en met de 
systeemspecificaties, de prestatieanalyses, de tests en de verificatie en validering van alle 
infrastructuuronderdelen.

Werkpaketten inzake leveringen

2. Voltooiing van de 
grondprojectinfrastructuur

Voltooiing van de onderdelen van de grondprojectinfrastructuur (levering van de 
navigatiesignalen en berichten) door een upgrade van de ontwikkelingsinfrastructuur 
en de ontplooiing van aanvullende voorzieningen totdat de status van volledig 
operationele capaciteit is bereikt. 

3. Voltooiing van de 
grondbesturingsinfra-
structuur

Voltooiing van de grondbesturingsonderdelen (besturing van de afzonderlijke 
satellieten) door een upgrade van de ontwikkelingsinfrastructuur en de ontplooiing van 
aanvullende voorzieningen totdat de status van volledig operationele capaciteit is 
bereikt. 

4.  In totaal 26 satellieten:

      a. A-satellieten

     b. B-satellieten

      c. C-satellieten

Een eerste reeks van 10 tot 12 satellieten. 

Een tweede reeks van 6 tot 8 satellieten op basis van aangetoonde prestaties bij de 
levering van de A-reeks. 
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Een derde reeks van 6 tot 8 satellieten op basis van aangetoonde prestaties bij de 
levering van de B-reeks. 

5.  Lanceerraketten Een overeenkomst voor lanceersystemen van een, twee of, indien mogelijk, meerdere 
technisch onafhankelijke series.

Werkpaketten inzake werking

6.  Exploitatie De activiteiten inzake werking worden uitbesteed aan een exploitant. De exploitant 
coördineert de gehele werking in verband met Galileo, teneinde de navigatieopdracht tot 
een goed eind te brengen. Het concept voor de werking van het Galileo-systeem is 
gebaseerd op twee satellietcontrolecentra voor Galileo (GCS/GMS) in Fucino en 
Oberpfaffenhofen, en een Dienst beveiliging van mensenlevens in Madrid, die de klok 
rond verantwoordelijk is voor multimodale diensten en toepassingen op het gebied van 
de beveiliging van mensenlevens. De Dienst beveiliging van mensenlevens omvat de 
modules om de passende niveaus inzake integriteit, continuïteit en beschikbaarheid van 
het systeem te garanderen, op basis van een GMS in "cold back-up" en een GCS met 
een fysiek identieke configuratie en gelijkwaardige functionele opdrachten als de andere 
GSC’s.  De exploitant wordt via de centra opgedragen de opgelegde prestaties te 
verrichten, de operationele status te beheren en te zorgen voor het onderhoud van de 
volledige grondinfrastructuur en aanverwante communicatienetwerken, en voor het 
beheer van het onderhoud.
De Commissie neemt er nota van dat Dienst beveiliging van mensenlevens kan besluiten 
zich te ontwikkelen tot een volledig gekwalificeerd en gelijkwaardig Galileo-
satellietcontrolecentrum; de activa daarvan worden eigendom van de Gemeenschap. De 
investering voor deze ontwikkeling brengt geen bijkomende kosten met zich dan die 
welke voor de Gemeenschapsbegroting voor de periode 2007-2013 onder de rubriek 
voor de Europese GNSS-programma's zijn overeengekomen. Zonder afbreuk te doen 
aan de operationele capaciteit van Oberpfaffenhofen en Fucino, zal de Commissie er in 
voorkomend geval voor zorgen dat dit centrum eind 2013 volledig operationeel is als een 
Galileo-satellietcontrolecentrum en in het Galileo-netwerk van de drie genoemde centra 
wordt opgenomen, mits het voldoet aan de vereisten die voor alle centra gelden.

* Indien de uitvoering van de geleverde werkpakketten of onderdelen daarvan niet bevredigend is, kunnen er passende aanpassingen worden 
doorgevoerd, waar mogelijk, met inbegrip van een openbare aanbesteding van de resterende werkzaamheden.

Door het ESA aan te besteden 
bijkomende werkpakketten

Omschrijving

Testontvangers Overeenkomsten voor meerdere inschrijvers voor de productie van de testontvangers.

Dienstencontracten Overeenkomsten met verschillende dienstaanbieders en centra voor de goede werking 
van de gehele systeemarchitectuur, waaronder bijvoorbeeld diensten op het gebied van 
tijdsbepaling, geodesie en opsporings- en reddingsinterfaces.  

Infrastructuurvoorzienings-
onderdelen

Infrastructuuronderdelen die los van bovengenoemde dienstenovereenkomsten worden 
geleverd, zoals het door de Europese GNSS-toezichtsautoriteit te beheren Galileo-
Centrum voor de beveiligingscontrole.

Door de Commissie aan te 
besteden bijkomende 
werkpakketten

Omschrijving

Prestatiemetingen Een overeenkomst voor de onafhankelijke meting van de kernprestatie-indicatoren.

Or. en 

Motivering

Het houdt geen steek de te volgen aankoopprocedure (waarin wordt verwezen naar het 
opsplitsen van de stationeringsfase in werkpakketten) te integreren zonder deze pakketten 
daadwerkelijk op te nemen.
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