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Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożył Vladimír Remek

Poprawka 23
Punkt 9 preambuły

(9) Faza definicji i rozwoju programu 
Galileo, które stanowią część programu 
poświęconą badaniom, były finansowane 
głównie z budżetu Wspólnoty 
przeznaczonego na sieci transeuropejskie. 
Faza rozmieszczania powinna zostać 
całkowicie sfinansowana przez Wspólnotę 
Europejską z uwagi na brak rzeczywistego 
zaangażowania sektora prywatnego. 
Eksploatacja systemu może stanowić 
przedmiot koncesji albo zamówień 
publicznych skierowanych do sektora 
prywatnego.

(9) Faza definicji i rozwoju programu 
Galileo, które stanowią część programu 
poświęconą badaniom, były finansowane 
głównie z budżetu Wspólnoty 
przeznaczonego na sieci transeuropejskie. 
Faza rozmieszczania ma obecnie zostać 
całkowicie sfinansowana przez Wspólnotę 
Europejską. Eksploatacja systemu po 2013 r.
może na dalszym etapie stanowić przedmiot 
koncesji albo zamówień publicznych 
skierowanych do sektora prywatnego.

Or. xm
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Uzasadnienie

Sprawozdawca posiłkowy uważa, że proponowane zmiany w pełniejszy i dokładniejszy sposób 
odzwierciedlają aktualną sytuację.

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 24
Punkt 12 preambuły

(12) Rozporządzenie Rady (WE) nr 
1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie 
ustanowienia struktur zarządzania 
europejskimi programami 
radionawigacyjnymi ustanowiło Organ 
Nadzoru Europejskiego GNSS (zwany dalej 
„organem nadzoru”).

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia WE nr 1321/2004 podstawowym zadaniem organu nadzoru 
jest udzielanie licencji posiadaczom prywatnej koncesji odpowiedzialnym za wprowadzanie w 
życie programów GALILEO. Po fisku konsorcjum oraz po złożeniu zmienionego wniosku 
dotyczącego rozporządzenia, to zadanie stało się nieaktualne, a zatem organ nadzoru 
powinien zostać rozwiązany. Pozostałe zadania mogą wykonywać Komisja i Europejska 
Agencja Kosmiczna (ESA).

Poprawkę złożył David Hammerstein

Poprawka 25
Punkt 14 preambuły

(14) Koszty inwestycji oraz koszty 
eksploatacji systemów Galileo i EGNOS w 
latach 2007–2013 są obecnie szacowane na 
3,4 mln EUR według cen bieżących. Kwota 
w wysokości 1 005 mln EUR jest 
przewidziana w istniejącej perspektywie 
finansowej na lata 2007-2013 na podstawie 
wniosku legislacyjnego Komisji w sprawie 
realizacji fazy rozmieszczania i fazy 
operacyjnej programu Galileo. Proponuje się 
dodanie kwoty w wysokości 2 100 mln 
EUR. Udostępnienie tej kwoty będzie

(14) Koszty inwestycji oraz koszty 
eksploatacji systemów Galileo i EGNOS w 
latach 2007–2013 są obecnie szacowane na 
3,4 mln EUR według cen bieżących. Kwota 
w wysokości 1 005 mln EUR jest 
przewidziana w istniejącej perspektywie 
finansowej na lata 2007-2013 na podstawie 
wniosku legislacyjnego Komisji w sprawie 
realizacji fazy rozmieszczania i fazy 
operacyjnej programu Galileo. Proponuje się 
dodanie kwoty w wysokości 2 400 mln 
EUR. Udostępnienie tej kwoty było
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przedmiotem przeglądu obecnych ram 
finansowych na lata 2007-2013. Fundusze 
będą pochodzić z niewykorzystanych kwot z
rubryk 2 i 5 z lat 2007 i 2008. W związku z 
powyższym tekst zmienionego wniosku 
ustala kwotę w wysokości 3 105 mln EUR, 
którą należy przewidzieć w budżecie 
Wspólnoty na okres 2007–2013 r. z tytułu 
europejskich programów GNSS. Kwota w 
wysokości 300 mln EUR przewidziana dla 
europejskich programów GNSS w ramach 
siódmego programu ramowego na rzecz 
badań i rozwoju będzie stanowić dodatkowy 
wkład w finansowanie tych kosztów.

przedmiotem przeglądu obecnych ram 
finansowych na lata 2007-2013. Fundusze 
będą pochodzić z niewykorzystanych kwot z
rubryki 2 z roku 2007 w kwocie 1 600 mln 
EUR, 200 mln EUR z instrumentu 
elastyczności oraz 200 mln EUR ze środków 
przesuniętych w ramach rubryki 1A. W 
związku z powyższym tekst zmienionego 
wniosku ustala kwotę w wysokości 3 405
mln EUR, którą należy przewidzieć w 
budżecie Wspólnoty na okres 2007–2013 r. 
z tytułu europejskich programów GNSS, w
tym kwotę w wysokości 400 mln EUR
przewidzianą dla europejskich programów 
GNSS w ramach siódmego programu 
ramowego na rzecz badań i rozwoju.

Or. en

Uzasadnienie

Aktualizacja tekstu w świetle porozumienia osiągniętego w sprawie przeglądu ram 
finansowych.

Poprawkę złożyła Etelka Barsi-Pataky

Poprawka 26
Punkt 14 a preambuły (nowy)

(14a) W przyznawaniu funduszy z budżetu 
Wspólnoty niezwykle ważna jest 
skuteczność procedur udzielania zamówień 
i negocjacji najbardziej opłacalnych umów 
oraz przestrzeganie zaproponowanego 
harmonogramu programów. Za obie 
kwestie odpowiada Komisja.

Or. en

Poprawkę złożyli Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Poprawka 27
Punkt 14 a preambuły (nowy)

(14a) Zgodnie z art. 18 rozporządzenia 
finansowego mającego zastosowanie do 
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budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, 
państwa członkowskie, kraje trzecie i 
organizacje międzynarodowe mogą na 
podstawie odpowiednich umów 
uczestniczyć finansowo lub w naturze w 
europejskich programach radiowej 
nawigacji satelitarnej.

Or. es

Uzasadnienie

Finansowanie, o którym mowa w rozporządzeniu finansowym powinno stanowić podstawę do 
uregulowania kwestii finansowych udziału państw i organizacji międzynarodowych mogących 
uczestniczyć finansowo lub w naturze w projekcie Galileo (jak to wcześniej miało miejsce w 
przypadku krajów trzecich).  Uczestnictwo winno być otwarte nie tylko dla państw, ale także 
dla organizacji międzynarodowych, chociaż tego rodzaju współpracę powinno poprzedzać 
podpisanie odpowiedniej umowy.

Poprawkę złożył David Hammerstein

Poprawka 28
Punkt 16 preambuły

(16) Dochody z eksploatacji systemów 
Galileo i EGNOS przypadają Wspólnocie 
Europejskiej w celu zapewnienia spłaty 
wcześniejszych inwestycji. W umowach 
dotyczących eksploatacji tych systemów, 
zawieranych z sektorem prywatnym, można 
jednak przewidzieć mechanizm podziału 
dochodów.

(16) Dochody z eksploatacji systemów 
Galileo i EGNOS przypadają Wspólnocie 
Europejskiej, zakładając że koszty 
inwestycji w oba systemy zostaną w pełni 
pokryte z funduszy publicznych, w celu 
zapewnienia spłaty inwestycji. W umowach 
dotyczących eksploatacji tych systemów, 
zawieranych z sektorem prywatnym, można 
jednak przewidzieć mechanizm podziału 
dochodów. Jeśli chodzi o dochody z usług w 
ramach systemu Galileo, we wszystkich 
umowach zawartych z sektorem prywatnym 
powinno być możliwe przewidzenie 
mechanizmu podziału dochodów lub 
pułapów cenowych w celu 
zagwarantowania, iż konsumenci otrzymują 
wysokiej jakości usługi po przystępnych 
cenach i/lub w celu dalszego rozwoju usług 
publicznych.

Or. en
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Uzasadnienie

Ze względu na fiasko PPP z racji trudności sektora prywatnego związane z  przejęciem 
ryzyka, oraz z uwagi na fakt, że Galileo będzie obecnie w pełni finansowany z funduszy 
publicznych, jest więcej niż uzasadnione, że społeczeństwo oczekuje usług wysokiej jakości po 
przystępnych cenach. W tym celu, i w oparciu o analizy rynku, można przewidywać różne 
mechanizmy regulacyjne służące osiągnięciu tego założenia.

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 29
Punkt 17 preambuły

(17) Należyte publiczne zarządzanie 
programami Galileo i EGNOS zakłada z 
jednej strony ścisły podział kompetencji 
pomiędzy Wspólnotę Europejską, organ 
nadzoru i Europejską Agencję Kosmiczną, a 
z drugiej strony zapewnienie realizacji 
programów przez Wspólnotę Europejską 
reprezentowaną przez Komisję. Komisja 
musi ustanowić odpowiednie instrumenty i 
posiadać konieczne zasoby, w szczególności 
w dziedzinie wsparcia.

(17) Należyte publiczne zarządzanie 
programami Galileo i EGNOS zakłada z 
jednej strony ścisły podział kompetencji 
pomiędzy Wspólnotę Europejską i 
Europejską Agencję Kosmiczną, a z drugiej 
strony zapewnienie realizacji programów 
przez Wspólnotę Europejską reprezentowaną 
przez Komisję. Komisja musi ustanowić 
odpowiednie instrumenty i posiadać 
konieczne zasoby, w szczególności w 
dziedzinie wsparcia.

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia WE nr 1321/2004 podstawowym zadaniem organu nadzoru 
jest udzielanie licencji posiadaczom prywatnej koncesji odpowiedzialnym za wprowadzanie w 
życie programów GALILEO. Po fiasku konsorcjum oraz po złożeniu zmienionego wniosku 
dotyczącego rozporządzenia, to zadanie stało się nieaktualne, a zatem organ nadzoru 
powinien zostać rozwiązany. Pozostałe zadania mogą wykonywać Komisja i Europejska 
Agencja Kosmiczna (ESA).

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 30
Punkt 18 preambuły

(18) Głównym zadaniem organu nadzoru 
jest wspieranie Komisji we wszystkich 
zagadnieniach związanych z realizacją 
programów. Organ ten zarządza także 
specjalnymi funduszami przekazanymi mu 

skreślony
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przez Komisję zgodnie z art. 54 ust. 2 
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w 
sprawie rozporządzenia finansowego 
mającego zastosowanie do budżetu 
ogólnego Wspólnot Europejskich, 
zmienionego rozporządzeniem Rady (WE, 
Euratom) nr 1995/2006 z dnia 13 grudnia 
2006 r..

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia WE nr 1321/2004 podstawowym zadaniem organu nadzoru 
jest udzielanie licencji posiadaczom prywatnej koncesji odpowiedzialnym za wprowadzanie w 
życie programów GALILEO. Po fiasku konsorcjum oraz po złożeniu zmienionego wniosku 
dotyczącego rozporządzenia, to zadanie stało się nieaktualne, a zatem organ nadzoru 
powinien zostać rozwiązany. Pozostałe zadania mogą wykonywać Komisja i Europejska 
Agencja Kosmiczna (ESA).

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 31
Punkt 19 preambuły

(19) Europejska Agencja Kosmiczna, która 
dysponuje wiedzą w sprawach technicznych, 
zawrze wieloletnie porozumienie ze 
Wspólnotą Europejską, obejmujące aspekty 
techniczne związane z realizacją 
programów. Dla umożliwienia Komisji 
reprezentującej Wspólnotę Europejską 
wykonywania jej prawa kontroli, 
porozumienie musi zawierać między innymi 
warunki ogólne dotyczące zarządzania 
funduszami przekazanymi Europejskiej 
Agencji Kosmicznej i przewidywać, że 
umowy zawierane w ramach porozumienia 
muszą być zgodne ze wspólnotowymi 
zasadami w dziedzinie zamówień 
publicznych. W tym kontekście należy 
uwzględnić postęp dokonany do tej pory 
oraz uzgodnione inwestycje, a także, w 
stosownych przypadkach, obowiązujące 
umowy.

(19) Europejska Agencja Kosmiczna, która 
dysponuje wiedzą w sprawach technicznych, 
zawrze wieloletnie porozumienie ze 
Wspólnotą Europejską związane z realizacją 
programów. Dla umożliwienia Komisji 
reprezentującej Wspólnotę Europejską 
wykonywania jej prawa kontroli, 
porozumienie musi zawierać między innymi 
warunki ogólne dotyczące zarządzania 
funduszami przekazanymi Europejskiej 
Agencji Kosmicznej i przewidywać, że 
umowy zawierane w ramach porozumienia 
muszą być zgodne ze wspólnotowymi 
zasadami w dziedzinie zamówień 
publicznych. W tym kontekście należy 
uwzględnić postęp dokonany do tej pory, 
fachową wiedzę przemysłową oraz 
uzgodnione inwestycje, a także, w 
stosownych przypadkach, obowiązujące 
umowy.
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Or. fr

Uzasadnienie

Tekst odnosi się do zawarcia wieloletniego porozumienia ograniczającego się do aspektów 
technicznych, łącznie z ogólnymi warunkami zarządzania funduszami.

Powinno się ustalić związek z opisem roli ESA w art. 13, który powinien obejmować 
obowiązki agencji, w szczególności jeśli chodzi o produktywność, procesy decyzyjne, 
sprawozdawczość oraz zarządzanie sektorem.

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 32
Punkt 19 a preambuły (nowy)

(19a) Jako że programy będą finansowane 
przez Wspólnotę Europejską, udzielanie 
zamówień publicznych w ramach tych 
programów powinno być zgodne z zasadami 
Wspólnoty w dziedzinie zamówień 
publicznych oraz powinno mieć przede 
wszystkim na celu kontrolowanie kosztów i 
ograniczenie ryzyka, a także poprawę 
wydajności i zmniejszenie zależności. 
Pożądane jest wprowadzenie do programu 
elementu konkurencji; w związku z 
powyższym każde zamówienie publiczne 
powinno w miarę możliwości odbywać się 
w oparciu o zasadę zakupów z dwóch 
różnych źródeł i regularne konkurencyjne 
przetargi, chyba że miałoby to spowodować 
zwiększenie kosztów i opóźnienia 
wynikające z konieczności dostosowania 
projektów i metod produkcji dodatkowych 
dostawców. Powinno się jednak ograniczyć 
dostawy mogące stanowić „wąskie gardło” 
oraz zakupy z pojedynczego źródła. Decyzje 
oraz inwestycje podjęte przez ESA i Unię w 
trakcie fazy definicji i rozwoju programu 
Galileo oraz w ramach programu EGNOS 
powinny być brane pod uwagę w kolejnej 
fazie przetargowej, aby zagwarantować 
ciągłość i opłacalność programu.

Or. en
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Uzasadnienie

Dla uniknięcia nieścisłości należy wyraźnie zaznaczyć, że pod uwagę brane są tylko 
poprzednie osiągnięcia programów EGNOS i GALILEO należycie finansowanych przez 
Wspólnotę i/lub Europejska Agencję Kosmiczną. Inne inicjatywy (tzn. nie finansowane przez 
wyżej wymienione instytucje) mogą charakteryzować się większym ryzykiem, złożonością lub 
wyższymi kosztami dla programu; mogą również spowodować niepożądane zakłócenia 
wymaganej przez Radę konkurencji.

Poprawkę złożył Vladimír Remek

Poprawka 33
Punkt 19 a preambuły (nowy)

(19a) Wszystkie pakiety działań na rzecz 
pełnej zdolności operacyjnej Galileo 
powinny być otwarte dla jak największej 
konkurencji, zgodnie z unijnymi zasadami 
udzielania zamówień; aby zapewnić 
inwestycje w programy przestrzeni 
kosmicznej, zamówienia UE powinny być 
szeroko dostępne dla nowych podmiotów i 
MŚP, przy jednoczesnej gwarancji wysokiej 
jakości technologii i opłacalności;

Or. xm

Uzasadnienie

Należy położyć nacisk na przejrzystość przy udzielaniu zamówień publicznych, otwartość i 
wsparcie nie tylko dla uznanych, głównych podmiotów, lecz również dla MŚP oraz dla 
nowych podmiotów. 

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 34
Punkt 19 a preambuły (nowy)

(19a) Należy zwrócić szczególną uwagę na 
osiągnięcie zrównoważonego udziału 
wszystkich państw członkowskich w 
kolejnych etapach projektu Galile; istotne 
jest również, żeby dać zainteresowanym 
stronom, w szczególności MŚP, szanse 
rozwoju i innowacji w oparciu o techniczną 
wiedzę specjalistyczną pochodzącą z 
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programu Galileo.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę rozmiar i społeczne znaczenie projektu Galileo, przy udzielaniu zamówień 
publicznych w odniesieniu do tego programu powinno się promować otwarty dostęp i uczciwą 
konkurencję w całym łańcuchu dostaw przemysłowych. Jednocześnie należy dać szansę 
zrównoważonego udziału w pozostałych etapach projektów podmiotom z sektora prywatnego 
ze wszystkich państw członkowskich i na wszystkich poziomach. W szczególności MŚP mają 
odpowiedni potencjał rozwojowy i innowacyjny, który mógłby zostać wykorzystany w czasie 
trwania programu Galileo.

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 35
Punkt 20 preambuły

(20) Przy stosowaniu niniejszego 
rozporządzenia Komisję wspiera komitet o 
nazwie „Komitet ds. Europejskich 
Programów GNSS”. Należyte zarządzane 
publiczne wymaga jednolitości zarządzania 
programami, szybszego podejmowania 
decyzji i równego dostępu do informacji, 
dlatego w prace Komitetu ds. Europejskich 
Programów GNSS muszą być zaangażowani 
przedstawiciele rady administracyjnej 
organu nadzoru.

(20) Przy stosowaniu niniejszego 
rozporządzenia Komisję wspiera komitet o 
nazwie „Komitet ds. Europejskich 
Programów GNSS”. Należyte zarządzane 
publiczne wymaga jednolitości zarządzania 
programami, szybszego podejmowania 
decyzji i równego dostępu do informacji,
dlatego w prace Komitetu ds. Europejskich 
Programów GNSS muszą być zaangażowani 
obserwatorzy Parlamentu Europejskiego.

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na znaczenie i implikacje finansowe programu, prace Komitetu ds. Europejskich 
Programów GNSS muszą być monitorowane przez przedstawicieli Parlamentu Europejskiego. 
Zapewni to lepszy przepływ informacji oraz większą przejrzystość w stosunku do obywateli. 
Co więcej w świetle proponowanych rozwiązań związanych z wdrożeniem programów należy 
ponownie rozważyć rolę organu nadzoru.

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 36
Punkt 21 a preambuły (nowy)
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(21a) Wszystkie aktywa materialne 
i niematerialne, które zostały stworzone lub 
rozbudowane w ramach programów 
EGNOS i Galileo, powinny być własnością 
Wspólnoty Europejskiej. W każdym 
momencie trwania programu Wspólnota 
powinna być w stanie zakończyć umowę z 
każdym dostawcą lub usługodawcą. Nie 
powinna zatem polegać na jakiejkolwiek 
lokalizacji, nad którą nie ma kontroli, ani 
na jakimkolwiek dostawcy, który nie 
zobowiązał się, że zasoby nie zostaną 
przesunięte do innej lokalizacji. Komisja 
powinna  w związku z tym przedstawić 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek w sprawie wprowadzenia 
odpowiednich zmian w istniejącym 
prawodawstwie Wspólnoty. W celu 
spełnienia wymogów obecnych inwestorów 
zarządzanie i eksploatacja programu 
EGNOS powinny być wyłączone z Galileo 
do czasu gotowości operacyjnej Galileo i 
gdy możliwe będzie połączenie tych dwóch 
systemów. Należy rozważyć inicjatywy 
krajowe oraz inne niewspólnotowe 
inicjatywy mające na celu dostarczenie 
Komisji Europejskiej środków i/lub usług 
związanych z programem, tylko wtedy gdy 
środki te zostaną w całości przekazane 
Komisji bez żadnych opłat, i jeżeli nie 
będzie się to wiązało z długoterminowym 
zobowiązaniem ze strony Komisji, ani nie 
spowoduje zakłóceń, jeśli chodzi o 
europejski wymiar programu.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja musi w każdym przypadku utrzymywać swój potencjał negocjacyjny oraz w jak 
najmniejszym stopniu polegać na lokalizacjach i środach, nad którymi nie ma pełnej kontroli 
oraz na dostawcach z wyłącznymi prawami do ewentualnego przeniesienia aktywów po 
niskich kosztach, jeśli okaże się to konieczne. 

Program EGNOS jest obecnie bliski otrzymania gwarancji jakości. Już teraz dostarcza 
stałych wysokiej jakości sygnałów w całej Europie. Aby zachować wydajność oraz dla 
przygotowania lepszych podstaw dla Galileo, ważne jest aby rozdzielić kwestie związane z 
obydwoma programami; EGNOS może funkcjonować niezależnie od Galileo.
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Poprawkę złożył Vladimír Remek

Poprawka 37
Artykuł 1 ustęp 3

System tworzony na podstawie programu 
Galileo stanowi autonomiczną infrastrukturę 
GNSS obejmującą konstelację satelitów i 
stacji naziemnych.

System tworzony na podstawie programu 
Galileo stanowi autonomiczną infrastrukturę 
GNSS obejmującą konstelację satelitów i 
ogólnoświatową sieć stacji naziemnych.

Or. cs

Uzasadnienie

Sprawozdawca posiłkowy uważa, że proponowane sformułowanie dokładniej odzwierciedla 
sposób funkcjonowania proponowanego systemu oraz charakter związanej z nim 
infrastruktury.

Poprawkę złożył Umberto Guidoni

Poprawka 38
Artykuł 1 ustęp 3 a (nowy)

Systemy EGNOS i GALILEO oraz 
wszystkie dobra materialne i niematerialne 
wytworzone lub zbudowane w ramach tych 
programów są własnością Wspólnoty 
Europejskiej.

Or. it

Uzasadnienie

Systemy EGNOS i Galileo są filarami europejskiej radiowej nawigacji satelitarnej (GNSS), 
dlatego wyłączną odpowiedzialność za ich wykorzystanie posiada Wspólnota Europejska. 
Dlatego konieczne jest, aby oba systemy były własnością Wspólnoty.

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 39
Artykuł 4 ustęp 4

4. Warunki i szczegółowe zasady 4. Kraje trzecie mogą uczestniczyć
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ewentualnego udziału krajów trzecich w 
uzupełniającym finansowaniu programu
określają umowy bądź konwencje zawarte 
przez Wspólnotę Europejską.

w uzupełniającym finansowaniu programu. 
Warunki i szczegółowe zasady ich udziału, 
jak również ich prawa i długoterminowe 
zobowiązania w ramach programu
określają umowy bądź konwencje zawarte 
przez Wspólnotę Europejską z właściwymi
krajami trzecimi, na mocy art. 300 ust. 3 
traktatu WE.

Or. en

Uzasadnienie

Uprzednio udział krajów trzecich był niewłaściwie zarządzany, tzn. nie wymagał od nich 
żadnych zobowiązań. Należy zatem wyraźnie zaznaczyć, że aby włączyć się do programu, 
kraje trzecie muszą wypełnić pewne warunki. 

Poprawkę złożyli Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Poprawka 40
Artykuł 4 ustęp 4

4. Warunki i szczegółowe zasady 
ewentualnego udziału krajów trzecich w 
uzupełniającym finansowaniu programu 
określają umowy bądź konwencje zawarte 
przez Wspólnotę Europejską.

4. Państwa członkowskie mogą dodatkowo 
finansować ten program. Kraje trzecie i 
organizacje międzynarodowe także mogą 
dodatkowo uczestniczyć w finansowaniu 
programu. Warunki i szczegółowe zasady 
ewentualnego udziału krajów trzecich w 
uzupełniającym finansowaniu programu 
określają umowy bądź konwencje zawarte 
przez Wspólnotę Europejską.

Or. es

Uzasadnienie

W zamyśle Galileo jest systemem światowym. Państwa członkowskie mogą dodatkowo 
finansować ten program, co wymaga również udziału krajów trzecich i organizacji 
międzynarodowych, jeśli projekt ma odnieść światowy sukces. Umowy lub konwencje mające 
zgodnie z traktatem regulować taki udział powinny zawierać warunki i szczegółowe zasady 
jasno określające jego charakter.
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Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 41
Artykuł 5

Eksploatacja systemu EGNOS obejmuje 
głównie zarządzanie infrastrukturą, 
utrzymanie, stałe doskonalenie i odnowę 
systemu, certyfikację i normalizację 
związane z programem oraz wprowadzanie 
systemu na rynek.

Eksploatacja systemu EGNOS obejmuje 
głównie zarządzanie infrastrukturą,
utrzymanie, stałe doskonalenie i odnowę 
systemu, certyfikację i normalizację 
związane z programem oraz wprowadzanie 
sygnałów systemu na rynek.

Przeniesienie prawa własności na Komisję 
następuje w momencie podpisania umowy z 
obecnymi właścicielami systemu, 
uwzględnia uzgodnione przez nich 
inwestycje oraz gwarantuje ciągłość 
obecnego poziomu operacyjnego systemu, 
jak również trwających obecnie umów 
przemysłowych przez okres, który należy 
określić.

Or. fr

Uzasadnienie

Komisja jest odpowiedzialna za spełnienie oczekiwań obecnych inwestorów EGNOS oraz za 
zagwarantowanie ciągłości programu poprzez pełne wykorzystanie umów EGNOS oraz 
doświadczonych podmiotów przemysłowych.

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 42
Artykuł 6

1. Wspólnota Europejska zapewnia 
finansowanie i eksploatację systemu 
EGNOS bez uszczerbku dla ewentualnego 
udziału sektora prywatnego.

1. Wspólnota Europejska zapewnia 
finansowanie i eksploatację systemu 
EGNOS bez uszczerbku dla ewentualnego 
udziału sektora prywatnego.

2. Wspólnota Europejska wydaje certyfikat 
dla systemu oraz dla jego funkcji 
niezbędnych dla użytkowników .
3. Wspólnota Europejska zapewnia 
działania promocyjne oraz sprzedaż 
wyposażenia EGNOS w celu zwiększenia 
strefy działania systemu oraz jego 
pochodnych przeznaczonych na eksport, 
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tak aby wprowadzić w tych częściach świata 
program Galileo.
4. Wspólnota Europejska odpowiada za 
działania marketingowe oraz za 
zorganizowanie wstępnych działań 
operacyjnych z myślą o przyszłym 
wypuszczeniu na rynek Galileo.

2. Eksploatacja systemu EGNOS będzie 
początkowo, na zasadzie pierwszeństwa, 
stanowiła przedmiot zamówień publicznych 
na usługi skierowanych do sektora 
prywatnego. Z czasem system EGNOS 
zostanie włączony do fazy operacyjnej 
systemu Galileo.

5. Eksploatacja systemu EGNOS będzie 
początkowo, na zasadzie pierwszeństwa, 
stanowiła przedmiot zamówień publicznych 
na usługi skierowanych do sektora 
prywatnego. Z czasem system EGNOS 
zostanie włączony do fazy operacyjnej 
systemu Galileo.

Or. fr

Uzasadnienie

Na Wspólnocie spoczywa wyłączna odpowiedzialność za wydanie certyfikatów dla systemów 
EGNOS i Galileo. Ze względu na charakter usług Wspólnota ponosi odpowiedzialność 
również za usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz za wsparcie eksportowe.

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 43
Artykuł 6 a (nowy)

Artykuł 6a
Prawo własności aktywów

Wspólnota Europejska dąży do uzyskania 
własności wszelkich materialnych i 
niematerialnych aktywów, które zostały 
stworzone lub rozbudowane w ramach 
programów, oraz podejmuje negocjacje z 
obecnymi zainteresowanymi stronami (np. 
EGNOS).

Or. en

Uzasadnienie

Komisja nie może wykonywać prawa własności dopóki go nie uzyska. Na przykład EGNOS 
obecnie częściowo należy do organów zarządzania ruchem lotniczym w Europie.
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Poprawkę złożył Vladimír Remek

Poprawka 44
Artykuł 6 a (nowy)

Artykuł 6a
Własność

Wszystkie aktywa materialne 
i niematerialne, które zostały stworzone lub 
rozbudowane w trakcie fazy definicji i 
rozwoju programu Galileo, należą do 
Wspólnoty Europejskiej.

Or. xm

Uzasadnienie

Fakt, że wszystkie aktywa materialne i niematerialne, które zostały stworzone lub 
rozbudowane w trakcie fazy definicji i rozwoju programu należą do Wspólnoty Europejskiej 
są logicznym następstwem zmian wniesionych do oryginalnej metody finansowania, w wyniku 
których WE wzięła na siebie całą odpowiedzialność, a sektor prywatny został wyłączony.

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 45
Artykuł 7 litera. c)

(c) działań związanych z eksploatacją 
systemu oraz działań poprzedzających i 
przygotowujących eksploatację systemu.

(c) działań związanych z eksploatacją 
systemu Galileo i EGNOS oraz działań 
poprzedzających i przygotowujących 
eksploatację systemu.

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 46
Artykuł 8 ustęp 1 a (nowy)

1a. Wysokość kwoty wspomnianej w ust. 1 
zależy od skuteczności procedur udzielania 
zamówień i negocjacji najbardziej 
opłacalnych umów, które ponadto 
zapewniają pełną operacyjność, ciągłość 
systemu, zarządzanie ryzykiem oraz 
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zgodność z harmonogramem.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wspomnieć, że Galileo będzie rozmieszczany i uruchamiany stopniowo. Podobnie jak 
EGNOS inne złożone systemy, Galileo stanie się w pełni operacyjny oraz będzie mógł 
otrzymać certyfikat po wypuszczeniu na rynek kilku wersji oprogramowania oraz 
wprowadzeniu dostosowań. Odniesienie do ciągłości ma związek z rezolucją Rady w tej 
sprawie przestrzegającą przed utratą byłych osiągnięć w czasie wznowionej niedawno fazy 
IOV.

Poprawkę złożyła Etelka Barsi-Pataky

Poprawka 47
Artykuł 8 ustęp 4

4. Kwota wspomniana w pierwszym ustępie 
niniejszego artykułu nie uwzględnia 
nieprzewidzianych zobowiązań 
finansowych, do pokrycia których 
Wspólnota Europejska może być 
zobowiązana, w szczególności zobowiązań 
związanych z publicznym charakterem 
własności systemu. W przypadku 
wystąpienia takich zobowiązań Komisja 
przedstawi odpowiednie propozycje
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

4. Kwota wspomniana w pierwszym ustępie 
niniejszego artykułu nie uwzględnia 
nieprzewidzianych zobowiązań 
finansowych, do pokrycia których 
Wspólnota Europejska może być 
zobowiązana, w szczególności zobowiązań 
związanych z publicznym charakterem 
własności systemu. W 2010 r. Komisja 
przedstawi zatem Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie propozycję wraz 
z dokonanym przez nią przeglądem 
śródokresowym, żeby umożliwić władzy 
budżetowej podjęcia decyzji, dotyczącej 
finansowania publicznego oraz zobowiązań 
na okres programowania finansowego 
rozpoczynający się w 2014 r. oraz na okres 
do zakończenia programu 
z uwzględnieniem wszelkich zobowiązań 
związanych z fazą operacyjną, jakie 
Wspólnota Europejska musiałaby ponieść 
w związku z publicznym charakterem 
własności systemu.

Or. en
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Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 48
Artykuł 8 ustęp 4

4. Kwota wspomniana w pierwszym ustępie 
niniejszego artykułu nie uwzględnia 
nieprzewidzianych zobowiązań 
finansowych, do pokrycia których 
Wspólnota Europejska może być 
zobowiązana, w szczególności zobowiązań 
związanych z publicznym charakterem 
własności systemu. W przypadku 
wystąpienia takich zobowiązań Komisja 
przedstawi odpowiednie propozycje
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

4. Kwota wspomniana w pierwszym ustępie 
niniejszego artykułu nie uwzględnia 
nieprzewidzianych zobowiązań 
finansowych, do pokrycia których 
Wspólnota Europejska może być 
zobowiązana, w szczególności zobowiązań 
związanych z publicznym charakterem 
własności systemu i wspieraniem rynku. 
Komisja przedstawi zatem propozycję
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
w 2010 r., wraz z dokonanym przez nią 
przeglądem śródokresowym, żeby umożliwić 
władzy budżetowej podjęcia decyzji, 
dotyczącej niezbędnego finansowania na 
okres programowania finansowego 
rozpoczynający się w 2014 r. 
z uwzględnieniem wszelkich zobowiązań, 
jakie Wspólnota Europejska musiałaby 
ponieść w związku z publicznym 
charakterem własności systemu oraz 
wspieraniem rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Poza technicznymi aspektami wspomnianymi w sprawozdaniu, konieczne jest przypomnienie o 
związanych z Galileo aspektach prawnych, finansowych i rynkowych.

Poprawkę złożył David Hammerstein

Poprawka 49
Artykuł 9

Dochody z eksploatacji Przychody
Dochody z eksploatacji systemów są 
pobierane przez Wspólnotę Europejską. Są
one przekazywane do budżetu Wspólnoty, 
do części przeznaczonej na europejskie 
programy GNSS. Jeżeli wysokość dochodów 
okaże się znacznie wyższa od 
przewidywanej, zasada przydziału zostanie 

Dochody z eksploatacji systemów są 
pobierane przez Wspólnotę Europejską. 
Mogą one być przekazywane do budżetu 
Wspólnoty i mogą być przeznaczone na 
europejskie programy GNSS za zgodą Rady 
i Parlamentu Europejskiego.
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poddana przeglądowi.
W odniesieniu do umów zawartych 
z sektorem prywatnym można przewidzieć 
mechanizm podziału dochodów.

W odniesieniu do umów zawartych 
z sektorem prywatnym można przewidzieć 
mechanizm podziału dochodów.

We wszystkich umowach zawartych z 
sektorem prywatnym, jeśli chodzi o dochody 
z usług w ramach systemu Galileo, można 
przewidzieć mechanizm podziału dochodów 
lub pułapów cenowych w celu 
zagwarantowania, iż konsumenci otrzymują 
wysokiej jakości usługi po przystępnych 
cenach i/lub w celu dalszego rozwoju usług 
publicznych zgodnie z załącznikiem I.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na fiasko PPP z racji trudności sektora prywatnego związane z  przejęciem 
ryzyka, oraz z uwagi na fakt, że Galileo będzie obecnie w pełni finansowany z funduszy 
publicznych, jest więcej niż uzasadnione, że społeczeństwo oczekuje usług wysokiej jakości po 
przystępnych cenach. W tym celu, i w oparciu o analizy rynku, można przewidywać różne 
mechanizmy regulacyjne służące osiągnięciu tego założenia.

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 50
Artykuł 10 ustęp 1

Publiczne zarządzanie programami jest 
oparte na zasadzie ścisłego podziału 
kompetencji między Wspólnotę Europejską 
reprezentowaną przez Komisję, Organ 
Nadzoru Europejskiego GNSS (zwany dalej 
„organem nadzoru”) oraz Europejską 
Agencję Kosmiczną.

Publiczne zarządzanie programami jest 
oparte na zasadzie ścisłego podziału 
kompetencji między Wspólnotę Europejską 
reprezentowaną przez Komisję oraz 
Europejską Agencję Kosmiczną

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia WE nr 1321/2004 podstawowym zadaniem organu nadzoru 
jest udzielanie licencji posiadaczom prywatnej koncesji odpowiedzialnym za wprowadzanie w 
życie programów GALILEO. Po fiasku konsorcjum oraz po złożeniu zmienionego wniosku 
dotyczącego rozporządzenia, to zadanie stało się nieaktualne, a zatem organ nadzoru 
powinien zostać rozwiązany. Pozostałe zadania mogą wykonywać Komisja i Europejska 
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Agencja Kosmiczna (ESA).

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 51
Artykuł 10 ustęp 2

Wspólnota Europejska reprezentowana przez 
Komisję zapewnia realizację programów bez 
uszczerbku dla przepisów rozporządzenia 
(WE) nr 1321/2004. W tym celu Komisja 
ustanawia odpowiednie instrumenty i 
zapewnia zasoby konieczne do wykonania 
swoich zadań. W monitorowaniu 
zarządzania programami Komisja może 
odwoływać się do pomocy niezależnych 
ekspertów. Komisja może także korzystać ze 
wsparcia ekspertów z państw członkowskich 
oraz przeprowadzać audyt finansowy albo 
techniczny.

Wspólnota Europejska reprezentowana przez 
Komisję zapewnia realizację programów bez 
uszczerbku dla przepisów rozporządzenia 
(WE) nr 1321/2004. W tym celu Komisja 
ustanawia odpowiednie instrumenty i 
zapewnia zasoby i prawa konieczne do 
wykonania swoich zadań. Komisja może 
także korzystać ze wsparcia ekspertów z 
państw członkowskich oraz przeprowadzać 
audyt finansowy albo techniczny.

Or. en

Uzasadnienie

Warto wspomnieć, że Komisja nie tylko polega na odpowiednich środkach, lecz może 
potrzebować pewnych praw do wypełnienia swojego zadania.

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 52
Artykuł 12

Artykuł 12 skreślony
Rola organu nadzoru

Niezależnie od zadań przekazanych 
organowi nadzoru na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 1321/2004, organ 
ten wspiera Komisję we wszystkich 
sprawach związanych z programem, w 
odniesieniu do których Komisja zwróciła 
się o pomoc. Organ sprawuje zarząd i 
kontrolę nad wykorzystaniem funduszy 
przyznanych mu specjalnie przez Wspólnotę 
Europejską w ramach programów. 
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Fundusze te są przyznane organowi 
nadzoru na podstawie decyzji o 
delegowaniu uprawnień zgodnie z art. 54 
ust. 2 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 
1605/2002 i przepisami rozporządzenia 
(WE) nr 1321/2004.
Na podstawie decyzji o delegowaniu 
uprawnień, o której mowa w poprzednim 
akapicie, Komisja zawiera z organem 
nadzoru porozumienie o delegowaniu 
uprawnień. Porozumienie o delegowaniu
uprawnień zawiera ogólne warunki 
zarządzania funduszami przekazanymi 
organowi nadzoru oraz w szczególności 
przewiduje podjęcie odpowiednich działań, 
związane z tym finansowanie, procedury w 
zakresie zarządzania oraz środki 
monitoringu i kontroli.

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia WE nr 1321/2004 podstawowym zadaniem organu nadzoru 
jest udzielanie licencji posiadaczom prywatnej koncesji odpowiedzialnym za wprowadzanie w 
życie programów GALILEO. Po fiasku konsorcjum oraz po złożeniu zmienionego wniosku 
dotyczącego rozporządzenia, to zadanie stało się nieaktualne, a zatem organ nadzoru 
powinien zostać rozwiązany. Pozostałe zadania mogą wykonywać Komisja i Europejska 
Agencja Kosmiczna (ESA).

Poprawkę złożyli Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Poprawka 53
Artykuł 12 a (nowy)

Artykuł 12a
Zasady udzielania zamówień publicznych w 

fazie rozmieszczenia systemu Galileo
W czasie trwania fazy rozmieszczenia 
systemu Galileo zasady udzielania 
zamówień publicznych przez Wspólnotę 
powinny między innymi opierać się na:
a) konkurencyjnym przetargu na wszystkie 
pakiety w jednej procedurze przetargowej, 
w ramach której niezależna osoba prawna 
lub grupa reprezentowana w tym celu przez 
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osobę prawną, należącą do grupy, może 
stanąć do przetargu jako główny 
wykonawca dla najwyżej dwóch z sześciu 
głównych pakietów prac;
b) co najmniej 40% całkowitej wartości 
zleca się  w drodze konkurencyjnego 
przetargu na różnych poziomach 
przedsiębiorstwom nienależącym do grup, 
których osobą prawną jest główny 
wykonawca dla jednego z głównych 
pakietów prac;

Or. es

Uzasadnienie

Rozporządzenie musi objąć i uregulować politykę udzielania zamówień. Co więcej załącznik I 
powinien zawierać listę pakietów prac według których udzielane będą zamówienia publiczne, 
i z których 40% należy zlecić w charakterze prac podwykonawczych.

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 54
Artykuł 13 ustęp 2

Porozumienie to określa ogólne warunki 
zarządzania funduszami przekazanymi 
Europejskiej Agencji Kosmicznej, a w 
szczególności działania, jakie należy podjąć, 
związane z tym finansowanie, procedury w 
zakresie zarządzania, środki monitoringu i 
kontroli, środki stosowane w przypadku 
niewłaściwego wykonywania porozumienia 
oraz zasady dotyczące własności dóbr 
materialnych i niematerialnych.

To wieloletnie porozumienie określa ogólne 
warunki zarządzania funduszami 
przekazanymi Europejskiej Agencji 
Kosmicznej, a w szczególności działania, 
jakie należy podjąć (np. plany stopniowego 
rozmieszczania systemu), związane z tym 
finansowanie, procedury w zakresie 
zarządzania, środki monitoringu i kontroli, 
środki stosowane w przypadku 
niewłaściwego wykonywania porozumienia 
oraz zasady dotyczące własności wszelkich
dóbr materialnych i niematerialnych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wspomnieć, że Galileo będzie rozmieszczany i uruchamiany stopniowo. Podobnie jak 
EGNOS oraz inne złożone systemy, Galileo stanie się operacyjny oraz będzie mógł otrzymać 
certyfikat po wypuszczeniu na rynek kilku wersji oprogramowania oraz wprowadzeniu 
dostosowań.
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Poprawkę złożyła Etelka Barsi-Pataky

Poprawka 55
Artykuł 13 ustęp 2 (nowy)

2a. Wieloletnie porozumienie przewiduje 
także co następuje:
a) zakresie udzielania zamówień 
publicznych Europejska Agencja 
Kosmiczna stosuje przepisy wspólnotowe;
b) Europejska Agencja Kosmiczna w jasny 
sposób przekazuje obowiązujące zasady 
związane z udzielaniem zamówień, kryteria 
kwalifikacji i wszelkie inne pokrewne 
kwestie oraz gwarantuje czasowe i 
przejrzyste informowanie o nich;
c) udzielanie zamówień publicznych 
w ramach wieloletniego porozumienia ma 
na celu zapewnienie otwartego dostępu 
i uczciwej konkurencji w całym łańcuchu 
dostaw przemysłowych oraz zachęcanie do 
zrównoważonego zaangażowania 
podmiotów sektora prywatnego, w 
szczególności MŚP we wszystkich 
państwach członkowskich; Europejska 
Agencja Kosmiczna unika tworzenia lub 
wzmacniania pozycji dominującej;
d) Europejska Agencja Kosmiczna dzieli 
zamówienia związane z infrastrukturą na 
główne pakiety sektorowe i dodatkowe 
pakiety robocze;
e) podobnie, w miarę możliwości stosuje się 
zasadę zakupu z dwóch źródeł w celu 
ograniczenia technologicznego 
i przemysłowego ryzyka oraz zależności, a 
także poprawy ogólnej kontroli nad 
kosztami i harmonogramami programów;
f) gdy zastosowanie zasady zakupu z dwóch 
źródeł nie jest możliwe, umowa stanowi, że 
wykonawca w zakresie zlecenia 
podwykonania winien postępować zgodnie 
ze wspólnotowymi zasadami w dziedzinie 
zamówień publicznych oraz w 
poszanowaniu celów przewidzianych 
niniejszym artykułem; zakres i wartość 
podwykonawstwa zlecanego przez głównego 
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wykonawcę stanowić będzie część umowy w 
przypadku zamówień z wolnej ręki;
g) w przyznawaniu umów Europejska 
Agencja Kosmiczna, w należyty sposób 
i tam, gdzie to istotne, bierze pod uwagę 
decyzje, inwestycje i osiągnięcia z fazy 
definiowania i rozwoju programu Galileo.

Or. en

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 56
Artykuł 13 ustęp 2 (nowy)

Wieloletnie porozumienie przewiduje także 
co następuje:
(a) w zakresie udzielania zamówień 
publicznych Europejska Agencja 
Kosmiczna stosuje przepisy wspólnotowe.
b) w odpowiednim czasie Europejska 
Agencja Kosmiczna dostarcza przejrzystych 
informacji dotyczących zasad regulujących 
udzielanie zamówień, kryteria wyboru oraz 
wszelkie inne z tym związane szczegóły, 
oraz przekazuje te informacje w zrozumiały 
sposób;
c) przy ogłoszeniu zaproszeń do składania 
ofert przetargowych zgodnie z zasadami 
zawartymi w wieloletnim porozumieniu, 
należy dołożyć starań, aby zapewnić 
swobodny dostęp oraz uczciwą konkurencję 
w całym łańcuchu dostaw przemysłowych, 
oraz promować zrównoważone 
zaangażowanie podmiotów sektora 
prywatnego we wszystkich państwach 
członkowskich; Europejska Agencja 
Kosmiczna zapobiega wzmacnianiu czy też 
tworzeniu dominujących pozycji;
d) Europejska Agencja Kosmiczna dzieli 
zamówienia związane z infrastrukturą na 
zamówienia związane z jej głównymi 
elementami i zamówienia związane z 
dodatkowymi pracami;
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e) w miarę możliwości zamówienia są 
udzielane równolegle, z zastosowaniem 
zasady zakupu z dwóch źródeł, poniżej 
poziomu segmentu, tak aby zminimalizować 
technologiczne i przemysłowe ryzyko oraz 
zależności, a także w celu poprawy ogólnej 
kontroli nad kosztami i harmonogramami 
programów; jeżeli w wyniku takiego 
działania wybrane zostają usługi 
przedsiębiorstwa z kraju trzeciego, drugie 
przedsiębiorstwo musi ma siedzibę w Unii 
Europejskiej oraz zleca mu się taka samą 
ilość prac;
f) jeśli udzielenie zamówień z 
zastosowaniem zasady zakupu z dwóch 
źródeł jest niemożliwe, w umowie zaznacza 
się, że przy zlecaniu prac wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania 
wspólnotowych przepisów dotyczących 
zamówień publicznych oraz postanowień 
niniejszego artykułu; w umowie zaznacza 
się zakres i wartość podwykonawstwa 
zlecanego przez głównego wykonawcę, w 
przypadku gdy zakup pochodzi tylko z 
jednego źródła;
g) w negocjowaniu umów Europejska 
Agencja Kosmiczna, w należyty sposób 
i tam, gdzie to istotne, bierze pod uwagę 
decyzje, zawarte już umowy, inwestycje 
i usługi z fazy definiowania i rozwoju 
programu Galileo;

Or. de

Uzasadnienie

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.
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Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 57
Artykuł 13 ustęp 2 (nowy)

Wieloletnie porozumienie przewiduje także 
co następuje:
a) w zakresie udzielania zamówień 
publicznych Europejska Agencja 
Kosmiczna stosuje przepisy wspólnotowe;
b) Europejska Agencja Kosmiczna 
w przejrzysty sposób oraz we właściwym 
czasie przekazuje informacje na temat 
ogólnej „mapy drogowej” programu i jego 
poszczególnych etapów (np. faz programu) 
oraz ich realizacji; W szczególności w jasny 
sposób przekazuje obowiązujące zasady 
związane z udzielaniem zamówień, kryteria 
kwalifikacji i wszelkie inne pokrewne 
kwestie;
c) udzielanie zamówień publicznych 
w ramach wieloletniego porozumienia ma 
na celu zapewnienie ciągłości programu, 
wykorzystanie przeszłych osiągnięć, 
właściwe zarządzanie ryzykiem, 
opłacalność, oraz zagwarantowanie 
otwartego dostępu i uczciwej konkurencji w 
całym łańcuchu dostaw przemysłowych 
oraz zachęcanie do zrównoważonego 
zaangażowania podmiotów sektora 
prywatnego we wszystkich państwach 
członkowskich; Europejska Agencja 
Kosmiczna unika tworzenia lub 
wzmacniania pozycji dominującej, 
gwarantując jednocześnie długoterminowe 
dostawy, konkurencyjność sektora, jak 
najwyższe standardy technologiczne oraz 
najnowocześniejsze rozwiązania;
d) Europejska Agencja Kosmiczna dzieli 
zamówienia związane z infrastrukturą na 
główne pakiety sektorowe i dodatkowe 
pakiety robocze;
e) podobnie, w miarę możliwości stosuje się 
zasadę zakupu z dwóch źródeł w celu 
ograniczenia technologicznego 
i przemysłowego ryzyka oraz zależności, a 
także poprawy ogólnej kontroli nad 
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kosztami i harmonogramami programów 
oraz zmniejszenia ryzyka związanego z 
programem;
f) gdy zastosowanie zasady zakupu z dwóch 
źródeł nie jest możliwe, umowa stanowi, że 
wykonawca w zakresie zlecenia 
podwykonania winien postępować zgodnie 
ze wspólnotowymi zasadami w dziedzinie 
zamówień publicznych oraz w 
poszanowaniu celów przewidzianych 
niniejszym artykułem;
g) w negocjowaniu umów Europejska 
Agencja Kosmiczna, w należyty sposób 
i tam, gdzie to istotne, bierze pod uwagę 
poprzednie decyzje, inwestycje i osiągnięcia 
Wspólnoty i Europejskiej Agencji 
kosmicznej podczas fazy definiowania i 
rozwoju programów Galileo i EGNOS;
h) Europejska Agencja kosmiczna zarządza 
w sposób zapewniający sprawne i skuteczne 
procesy decyzyjne i sprawozdawczość;

Or. en

Uzasadnienie

Rezolucja Rady ds. Transportu gwarantuje ciągłość programu, jego opłacalność, 
długoterminowe perspektywy, wysoki poziom operacyjny oraz jakość, przy jednoczesnym 
ograniczeniu ryzyka do rozsądnego poziomu.

Dla uniknięcia nieścisłości należy wyraźnie zaznaczyć, że pod uwagę brane są tylko 
poprzednie osiągnięcia programów EGNOS i GALILEO należycie finansowanych przez 
Wspólnotę i/lub Europejska Agencję Kosmiczną. Inne inicjatywy (tzn. nie finansowane przez 
wyżej wymienione instytucje) mogą charakteryzować się większym ryzykiem, złożonością lub 
wyższymi kosztami dla programu; mogą również spowodować niepożądane zakłócenia 
wymaganej przez Radę konkurencji.

Poprawkę złożył Den Dover

Poprawka 58
Artykuł 13 ustęp 2 (nowy)

Wieloletnie porozumienie przewiduje także 
co następuje:
a) w zakresie udzielania zamówień 
publicznych Europejska Agencja 
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Kosmiczna stosuje przepisy wspólnotowe;
b) Europejska Agencja Kosmiczna w jasny 
sposób przekazuje obowiązujące zasady
związane z udzielaniem zamówień, kryteria 
kwalifikacji i wszelkie inne pokrewne 
kwestie oraz gwarantuje czasowe i 
przejrzyste informowanie o nich;
c) udzielanie zamówień publicznych 
w ramach wieloletniego porozumienia ma 
na celu zapewnienie otwartego dostępu 
i uczciwej konkurencji w całym łańcuchu 
dostaw przemysłowych oraz zachęcanie do 
zrównoważonego zaangażowania 
podmiotów sektora prywatnego we 
wszystkich państwach członkowskich; 
Europejska Agencja Kosmiczna unika 
tworzenia lub wzmacniania pozycji 
dominującej;
d) Europejska Agencja Kosmiczna dzieli 
zamówienia związane z infrastrukturą na 
główne pakiety sektorowe i dodatkowe 
pakiety robocze;
e) Podobnie, w miarę możliwości stosuje się 
zasadę zakupu z dwóch źródeł w celu 
ograniczenia technologicznego 
i przemysłowego ryzyka oraz zależności, a 
także poprawy ogólnej kontroli nad 
kosztami i harmonogramami programów;
f) gdy zastosowanie zasady zakupu z dwóch 
źródeł nie jest możliwe, umowa stanowi, że 
wykonawca w zakresie zlecenia 
podwykonania winien postępować zgodnie 
ze wspólnotowymi zasadami w dziedzinie 
zamówień publicznych oraz w 
poszanowaniu celów przewidzianych 
niniejszym artykułem; zakres i wartość 
podwykonawstwa zlecanego przez głównego 
wykonawcę stanowić będzie część umowy w 
przypadku zamówień z wolnej ręki;
g) w negocjowaniu umów Europejska 
Agencja Kosmiczna, w należyty sposób 
i tam, gdzie to istotne, bierze pod uwagę 
decyzje, inwestycje i osiągnięcia z fazy 
definiowania i rozwoju programu Galileo;

Or. en
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Poprawkę złożył Umberto Guidoni

Poprawka 59
Artykuł 13 ustęp 3 a (nowy)

Zamówienia publiczne mają na celu 
stworzenie warunków dla wolnej 
konkurencji na wszystkich etapach dostaw 
przemysłowych oraz promowanie 
zrównoważonego zaangażowania 
podmiotów sektora prywatnego, w 
szczególności MŚP, w różnych państwach 
członkowskich, oraz unikanie tworzenia lub 
wzmacniania pozycji dominujących;
W miarę możliwości należy podjąć 
działania gwarantujące dostawy z dwóch 
równorzędnych źródeł, w celu 
zminimalizowania technologicznego 
i przemysłowego ryzyka oraz poprawy 
ogólnej kontroli nad kosztami i 
harmonogramami programów;

Or. it

Uzasadnienie

Kluczową kwestią jest zastosowanie wspólnotowych przepisów w dziedzinie zamówień 
publicznych. Aby uniknąć monopolu należy zagwarantować bezwarunkowy dostęp oraz 
konkurencję w całym łańcuchu dostaw przemysłowych. Program wymaga przepisów 
regulujących zamówienia publiczne, które zagwarantują zrównoważony udział europejskiego 
przemysłu, w szczególności MŚP, które muszą otrzymać możliwość udziału w procedurach 
przetargowych dotyczących programu Galileo.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 60
Artykuł 13 ustęp 3 a (nowy)

Należy zagwarantować zrównoważony 
udział wszystkich państw członkowskich w 
kolejnych etapach projektu Galileo; 
dodatkowo należy dać zainteresowanym 
stronom we wszystkich państwach 
członkowskich, w szczególności MŚP, 
szanse rozwoju i innowacji w oparciu o 
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techniczną wiedzę specjalistyczną 
pochodzącą z programu Galileo.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę rozmiar i społeczne znaczenie projektu Galileo, wśród zasad udzielania 
zamówień publicznych powinny znajdować się otwarty dostęp oraz uczciwa konkurencja  
całym łańcuchu dostaw przemysłowych we wszystkich państwach członkowskich. W 
szczególności MŚP powinny mieć odpowiedni potencjał rozwojowy i innowacyjny w czasie 
trwania programu Galileo. Słusznie wspomniał o tym sprawozdawca w uzasadnieniu 
poprawki 16. Aby zachować jasność i przejrzystość, w rozporządzeniu należy wyraźnie 
zaznaczyć potrzebę zrównoważonego udziału zainteresowanych stron, w tym MŚP, we 
wszystkich państwach członkowskich.

Poprawkę złożył Den Dover

Poprawka 61
Artykuł 13 ustęp 3 a (nowy)

Komisja kontroluje i ocenia procedury 
udzielania zamówień stosowane przez 
Europejską Agencję Kosmiczną, 
konkurencję i właściwe rynki UE i co 
kwartał przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdania w tej 
sprawie;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł nie zobowiązuje Komisji do zdawania regularnych sprawozdań w sprawie 
postępów projektu Galileo Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Powyższa procedura 
zagwarantuje, że PE i Rada będą mogły monitorować postępy w procedurze udzielania 
zamówień na projekt Galileo oraz w pełni wywiązać się ze wspólnej odpowiedzialności 
politycznej za program. 

Poprawkę złożył Vladimír Remek

Poprawka 62
Artykuł 14 ustęp 2

2. W przypadku odesłania do niniejszego 2. W przypadku odesłania do niniejszego 
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ustępu stosuje się art. 4 i 7 decyzji 
1999/468/WE z uwzględnieniem 
przepisów jej art. 8.

ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 
1999/468/WE z uwzględnieniem 
przepisów jej art. 8.

Or. cs

Uzasadnienie

According to the proposal for a Regulation the Committee on European GNSS Programmes is 
to adopt implementing rules, in particular by approving annual and multi-annual work 
programmes. The Member States should be involved to the utmost extent in the adoption of 
such important implementing decisions. The most suitable comitological procedure for that 
purpose is the regulatory one laid down in Article 5 of Decision 1999/468. The committee 
established by means of Regulation No 680/2007 (on financial aid in the field of the trans-
European transport and energy networks), which amongst other things takes decisions 
concerning the annual and multi-annual work programme for the financing of the TEN-T, is 
also a regulatory one.

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 63
Artykuł 14 ustęp 4

4. Przedstawiciele rady administracyjnej 
organu nadzoru uczestniczą w pracach 
Komitetu ds. Europejskich Programów 
Europejskich GNSS. Przedstawiciele rady 
programowej ds. nawigacji satelitarnej 
Europejskiej Agencji Kosmicznej mogą 
także uczestniczyć w pracach Komitetu ds. 
Europejskich Programów GNSS na 
warunkach ustalonych w jego regulaminie 
wewnętrznym.

4. Przedstawiciele rady programowej ds. 
nawigacji satelitarnej Europejskiej Agencji 
Kosmicznej mogą także uczestniczyć w 
pracach Komitetu ds. Europejskich 
Programów GNSS na warunkach ustalonych 
w jego regulaminie wewnętrznym.
Parlament Europejski otrzymuje status 
obserwatora.

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na znaczenie i implikacje finansowe programu, prace Komitetu ds. Europejskich 
Programów GNSS muszą być monitorowane przez przedstawicieli Parlamentu Europejskiego. 
Zapewni to lepszy przepływ informacji oraz większą przejrzystość w stosunku do obywateli. 
Co więcej w świetle proponowanych rozwiązań związanych z wdrożeniem programów należy 
ponownie rozważyć rolę organu nadzoru.
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Poprawkę złożył Den Dover

Poprawka 64
Artykuł 14 ustęp 4 a (nowy)

4a. Co kwartał Komisja zdaje Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdania w 
sprawie rzeczywistych postępów w 
programów ułożonych na potrzeby projektu 
Galileo, implikacji finansowych i 
możliwości rynkowych.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł  4a (nowy) nie zobowiązuje Komisji do zdawania regularnych sprawozdań w 
sprawie postępów projektu Galileo Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Powyższa 
procedura zagwarantuje, że PE i Rada będą mogły monitorować postępy w projekcie Galileo 
oraz w pełni wywiązać się ze wspólnej odpowiedzialności politycznej za program. 

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 65
Załącznik, Cele europejskich programów GNSS, odniesienie 2

• oferowania „usługi związanej z ochroną 
życia” (tzw. „Safety of Life Service”), 
przeznaczonej dla użytkowników, dla 
których bardzo ważne jest bezpieczeństwo, i 
spełniającej w szczególności wymogi 
sektorów lotniczego, morskiego i 
kolejowego. Usługa ta odpowiada także 
wymogom dotyczącym ciągłości i zawiera 
funkcję integralności pozwalającą na 
ostrzeganie użytkowników w przypadku 
zakłócenia funkcjonowania systemu;

• oferowania „usługi związanej z ochroną 
życia” (tzw. „Safety of Life Service”), 
przeznaczonej dla użytkowników, dla 
których bardzo ważne jest bezpieczeństwo, i 
spełniającej w szczególności wymogi 
sektorów lotniczego, morskiego, kolejowego 
i drogowego. Usługa ta odpowiada także 
wymogom dotyczącym ciągłości i zawiera 
funkcję integralności pozwalającą na 
ostrzeganie użytkowników w przypadku 
zakłócenia funkcjonowania systemu;

Or. fr

Poprawkę złożyli Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Poprawka 66
Załącznik a (nowy)

Poprawki Parlamentu
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Załącznik a
Struktura zamówień publicznych

Główny pakiety prac zlecone 
przez ESA*

Wyszczególnienie

Pakiet prac dotyczących 
systemów

1.   Wsparcie inżynieryjne 
systemu

Zamówienie otrzymuje mieszana grupa przemysłowa, która udzieli wsparcia przy 
wszystkich wyborach i decyzjach dotyczących projektowania systemu. Ta grupa 
przemysłowa wspiera ESA w całym procesie realizacji, w zakresie specyfikacji systemu, 
analizy wydajności, testowania, weryfikacji i walidacji wszystkich elementów 
infrastruktury.

Pakiet prac dotyczących dostaw

2.   Ukończenie infrastruktury 
naziemnej

Ukończenie elementów naziemnych (umożliwienie przesyłania sygnałów nawigacyjnych 
i wiadomości) dzięki unowocześnieniu infrastruktury rozwoju i uruchomieniu 
dodatkowych urządzeń zapewniających pełną zdolność operacyjną. 

3.   Ukończenie infrastruktury 
kontroli naziemnej

Ukończenie element ów kontroli naziemnej (kontrola poszczególnych satelitów) dzięki 
unowocześnieniu infrastruktury rozwoju i uruchomieniu dodatkowych urządzeń 
zapewniających pełną zdolność operacyjną. 

4.   Łącznie 26 satelitów
a. satelity A
b. satelity B

 c. satelity C

Pierwsza partia 10-12 satelitów. 
Druga partia 6-8 satelitów po stwierdzeniu prawidłowego wykonania dostawy partii A. 
Trzecia partia 6-8 satelitów po stwierdzeniu prawidłowego wykonania dostawy partii B. 

5.   Rakiety nośne Umowa na usługi związane z wyniesieniem satelitów na orbitę w oparciu dwa lub w 
miarę możliwości więcej technicznie niezależnych typów rakiet nośnych.

Pakiet roboczy w zakresie 
eksploatacji systemu

6.   Eksploatacja Eksploatacja jest zlecona jednemu operatorowi. Operator ten koordynuje całą eksploatację 
Galileo, by zapewnić powodzenie misji nawigacyjnej. Koncepcja eksploatacji systemu 
Galileo obejmuje dwa centra kontroli satelitarnej systemu Galileo (GCS/GMS) w Fucino i 
w Oberpfaffenhofen i ośrodek Safety of Life w Madrycie działający 24 godziny na dobę i 
odpowiedzialny za multimodalne usługi i aplikacje związane z Safety of Life.W ośrodku 
Safety of Life znajdować się będą moduły niezbędne do zagwarantowana odpowiedniego 
poziomu integralności, ciągłości i dostępności systemu; podstawą będzie naziemny system 
kontroli satelitow (GMS) tworzący kopie zapasowe w trybie offline (cold back-up mode) 
oraz naziemny system kontroli funkcjonowania całego systemu (GCS) o fizycznej 
konfiguracji takiej samej jak w innych GCS oraz o równoważnych cechach funkcyjnych.  
Zadania operatora – wykonywane za pośrednictwem ośrodków – to: dbanie o to, by cały 
system funkcjonował wydajnie, kontrolowanie stanu eksploatacji, dopilnowanie, by cała 
infrastruktura naziemna oraz powiązana sieć komunikacji były konserwowane, oraz 
zarządzanie tą konserwacją.
Komisja zauważa, że ośrodek Safety of Life może podjąć decyzję o przekształceniu się w 
równoważne, w pełni kompetentne centrum kontroli satelitarnej systemu Galileo, a jego 
aktywa będą własnością Wspólnoty. Inwestycja związana z tym przekształceniem nie 
pociągnie za sobą dodatkowych kosztów dla uzgodnionego budżetu wspólnotowego 
przeznaczonego na europejskie programy GNSS w okresie 2007–2013. W przypadku 
przekształcenia Komisja, nie naruszając zdolności operacyjnej centrów w Oberpfaffenhofen 
i w Fucino, dopilnuje, by ośrodek ten przed końcem roku 2013 uznano za w pełni zdolny do 
działania jako centrum kontroli satelitarnej systemu Galileo, pod warunkiem że będzie on w 
stanie spełniać wszystkie konieczne wymogi dotyczące wszystkich centrów oraz że zostanie 
włączony do sieci Galileo obejmującej trzy wymienione wyżej centra.

*Jeśli skuteczność wykonania pakietów prac lub zawartych w nich partii będzie niezadowalająca, będzie można wprowadzić - w możliwym 
zakresie – odpowiednie zmiany, takie jak zastosowanie procedury konkurencyjnego przetargu w odniesieniu do pozostałych prac.

Dodatkowe pakiety prac zlecone przez ESA Wyszczególnienie

Odbiorniki testowe Zamówienia na wytwarzanie odbiorników testowych gwarantujące wiele 
źródeł dostaw.
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Zamówienia na usługi Zamówienia udzielane różnym dostawcom usług i ośrodkom, aby zapewnić 
właściwe funkcjonowanie wszystkich elementów struktury systemu, takich 
jak Time Service Provider, Geodesy Service Provider oraz interfejsy 
Search and Rescue.  

Dostawa infrastruktury Elementy infrastruktury (dostarczane niezależnie od wymienionych wyżej 
zamówień na usługi) takie jak centrum monitorowania bezpieczeństwa 
systemu Galileo, które będzie działało po nadzorem GSA.

Dodatkowy pakiet prac zleconych przez 
Komisję

Wyszczególnienie

Pomiary wydajności Zamówienie na niezależne pomiary z wykorzystaniem głównych 
wskaźników wydajności (Key Performance Indicators)

Or.

Uzasadnienie

Włączanie do rozporządzenia polityki zamówień publicznych (gdzie jest mowa o podziale 
etapu rozmieszczania na pakiety prac) bez uwzględnienia samych pakietów nie ma sensu.
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