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Amendament depus de Vladimír Remek

Amendamentul 23
Considerentul 9

(9) Fazele de definire și de dezvoltare ale 
programului Galileo, care constituie partea 
din program consacrată cercetării, au fost 
finanțate în proporție semnificativă de la 
bugetul comunitar pentru rețelele 
transeuropene. Faza de implementare 
trebuie finanțată integral de Comunitatea 
Europeană în absența unui veritabil 
angajament din partea sectorului privat. 
Exploatarea sistemului va putea face 
obiectul unor contracte de concesiune a 
serviciilor sau al unor contracte publice de 
servicii cu sectorul privat.

(9) Fazele de definire și de dezvoltare ale 
programului Galileo, care constituie partea 
din program consacrată cercetării, au fost 
finanțate în proporție semnificativă de la 
bugetul comunitar pentru rețelele 
transeuropene. În prezent se intenţionează 
ca faza de implementare să fie finanţată 
integral de Comunitatea Europeană. 
Exploatarea sistemului va putea face 
ulterior, după 2013, obiectul unor contracte 
de concesiune a serviciilor sau al unor 
contracte publice de servicii cu sectorul 
privat.

Or. xm
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Justificare

The shadow rapporteur considers that the proposed changes constitute a closer and more 
accurate reflection of the actual situation.

Amendament depus de Angelika Niebler

Amendamentul 24
Considerentul 12

(12) Regulamentul (CE) nr. 1321/2004 al 
Consiliului din 12 iulie 2004 privind 
crearea unor structuri de gestionare a 
programelor europene de radionavigație 
prin satelit instituie Autoritatea europeană 
de supraveghere GNSS (denumită în 
continuare „Autoritatea de supraveghere”).

eliminat

Or. de

Justificare

The task of the Supervisory Authority as laid down in Article 2 of Regulation (EC) No 
1321/2004 was primarily to act as the licensing authority for the private undertakings which 
were originally to carry out the Galileo programmes. Following the failure of the consortium 
and the submission of the amended proposal for a regulation, this task has lapsed, and the 
Authority should therefore be abolished. The remaining tasks can also be undertaken by the 
Commission and the ESA.

Amendament depus de David Hammerstein

Amendamentul 25
Considerentul 14

(14) Costurile de investiții și costurile de 
exploatare ale sistemelor Galileo și EGNOS 
pentru perioada 2007-2013 sunt evaluate în 
prezent la 3,4 miliarde de euro la prețurile 
curente. Suma de 1 005 milioane de euro 
este deja prevăzută în programarea 
financiară existentă (2007-2013) în 
conformitate cu propunerea legislativă a 
Comisiei pentru punerea în aplicare a fazelor 
de implementare și exploatare a programului 
Galileo. Se propune suplimentarea sumei 

(14) Costurile de investiții și costurile de 
exploatare ale sistemelor Galileo și EGNOS 
pentru perioada 2007-2013 sunt evaluate în 
prezent la 3,4 miliarde de euro la prețurile 
curente. Suma de 1 005 milioane de euro 
este deja prevăzută în programarea 
financiară existentă (2007-2013) în 
conformitate cu propunerea legislativă a 
Comisiei pentru punerea în aplicare a fazelor 
de implementare și exploatare a programului 
Galileo. Se propune suplimentarea sumei 
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susmenționate cu 2 100 milioane de euro. 
Eliberarea acestei sume va face obiectul unei 
rectificări a cadrului financiar actual (2007-
2013). Fondurile provin din marjele 
neutilizate la rubricile 2 și 5 pentru anii
2007 și 2008. În consecință, textul 
propunerii modificate va stabili la 3 105 
milioane de euro suma care trebuie 
prevăzută în bugetul comunitar pentru 
perioada 2007-2013 pentru programele 
GNSS europene. La finanțarea acestor 
costuri va contribui, de asemenea, o sumă 
de 300 milioane de euro disponibilă pentru 
programele GNSS europene în cel de-al 
șaptelea Program-cadru de cercetare și 
dezvoltare.

susmenționate cu 2 400 milioane de euro. 
Eliberarea acestei sume a făcut obiectul unei 
rectificări a cadrului financiar actual (2007-
2013). Fondurile provin din marjele 
neutilizate la rubrica 2 pentru anul 2007 în 
valoare de 1 600 milioane de euro, 200 
milioane de euro având ca provenienţă 
instrumentul de flexibilitate, iar 200 
milioane de euro provenind din fondurile 
redistribuite în cadrul rubricii 1A. În 
consecință, textul propunerii modificate va 
stabili la 3 405 milioane de euro suma care 
trebuie prevăzută în bugetul comunitar 
pentru perioada 2007-2013 pentru 
programele GNSS europene, din care o 
sumă de 400 milioane de euro disponibilă 
pentru programele GNSS europene în cel de-
al șaptelea Program-cadru de cercetare și 
dezvoltare.

Or. en

Justificare

Updating of the text in light of the agreement reached on the revision of the financial 
framework.

Amendament depus de Etelka Barsi-Pataky

Amendamentul 26
Considerentul 14a (nou)

(14a) Un caracter esenţial îl au, în alocarea 
respectivelor fonduri comunitare, 
procedurile eficiente de achiziţii şi 
negocierile contractuale în urma cărora se 
obţine cel mai bun raport calitate/preţ, 
precum şi respectarea calendarului propus 
pentru programe. Acestea sunt garantate de 
Comisie.

Or. en
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Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Amendamentul 27
Considerentul 14a (nou)

(14a) În conformitate cu articolul 18 din 
Regulamentul financiar aplicabil bugetului 
general al Comunităților Europene, statele 
membre, ţările terţe şi organizaţiile 
internaţionale pot contribui financiar sau 
în natură la programele europene de 
radionavigaţie prin satelit, în temeiul 
acordurilor corespunzătoare.

Or. es

Justificare

The financing described in the Financial Regulation should be the basis governing the 
financial aspects of involvement in the Galileo Project on the part of countries or 
international organisations, which may contribute either in kind or financially (as has 
occurred at earlier stages with third countries). Not just countries but also international 
organisations should be allowed to become involved, although cooperation of this nature 
should be subject to the signing of an appropriate agreement.

Amendament depus de David Hammerstein

Amendamentul 28
Considerentul 16

(16) Trebuie, pe de altă parte, ca veniturile 
provenind din exploatarea sistemelor Galileo 
și EGNOS să fie percepute de către 
Comunitatea Europeană în scopul asigurării 
unei compensații pentru investițiile 
finanțate. Cu toate acestea, contractele 
încheiate, eventual, cu sectorul privat pentru 
operarea acestor sisteme vor putea stipula un 
mecanism de repartizare a veniturilor.

(16) Trebuie, pe de altă parte, ca veniturile 
provenind din exploatarea sistemelor Galileo 
și EGNOS să fie percepute de către 
Comunitatea Europeană, în condiţiile în 
care costurile de investiţii corespunzătoare 
celor două sisteme vor fi integral acoperite 
din fondurile publice, în scopul asigurării 
unei compensații pentru investițiile 
finanțate. Cu toate acestea, contractele 
încheiate, eventual, cu sectorul privat pentru 
operarea acestor sisteme vor putea stipula un 
mecanism de repartizare a veniturilor. Ar 
trebui să se poată stipula mecanisme de 
repartizare a veniturilor sau de plafonare a 
preţurilor în cuprinsul oricăror contracte 
încheiate cu sectorul privat în ceea ce 
priveşte veniturile provenind din serviciile 



AM\702557RO.doc 5/33 PE400.389v01-00

RO

prestate în cadrul sistemului Galileo, 
pentru a garanta că clienţii beneficiază de 
servicii de înaltă calitate la preţuri 
echitabile şi/sau a dezvolta noi servicii 
publice.

Or. en

Justificare

Since the PPP failed because the private sector had difficulties in assuming the risks, and 
Galileo will now be fully financed by public funding, it is no more than justified to expect that 
the public gets high quality services at fair prices. To that end, and depending on market 
analysis, different regulation mechanisms can be envisaged to achieve this.

Amendament depus de Angelika Niebler

Amendamentul 29
Considerentul 17

(17) Buna guvernanță publică a programelor 
Galileo și EGNOS presupune, pe de o parte, 
că există o repartiție strictă a competențelor 
între Comunitatea Europeană, Autoritatea 
de supraveghere și Agenția Spațială 
Europeană, și, pe de alta, că punerea în 
aplicare a programelor este asigurată de 
Comunitatea Europeană, reprezentată de 
Comisie. Comisia trebuie să stabilească 
instrumentele corespunzătoare și să dispună 
de resursele necesare, în special în materie 
de asistență.

(17) Buna guvernanță publică a programelor 
Galileo și EGNOS presupune, pe de o parte, 
că există o repartiție strictă a competențelor 
între Comunitatea Europeană și Agenția 
Spațială Europeană, și, pe de alta, că punerea 
în aplicare a programelor este asigurată de 
Comunitatea Europeană, reprezentată de 
Comisie. Comisia trebuie să stabilească 
instrumentele corespunzătoare și să dispună 
de resursele necesare, în special în materie 
de asistență.

Or. de

Justificare

The task of the Supervisory Authority as laid down in Article 2 of Regulation (EC) No 
1321/2004 was primarily to act as the licensing authority for the private undertakings which 
were originally to carry out the Galileo programmes. Following the failure of the consortium 
and the submission of the amended proposal for a regulation, this task has lapsed, and the 
Authority should therefore be abolished. The remaining tasks can also be undertaken by the 
Commission and the ESA.
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Amendament depus de Angelika Niebler

Amendamentul 30
Considerentul 18

(18) Rolul principal al Autorității de 
supraveghere este de a asista Comisia în 
toate aspectele legate de derularea 
programelor. Ea trebuie, de asemenea, să 
gestioneze fondurile alocate de Comisie în 
temeiul articolului 54 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 
privind Regulamentul financiar aplicabil 
bugetului general al Comunităților 
Europene, modificat prin Regulamentul 
(CE, Euratom) nr. 1995/2006 al Consiliului 
din 13 decembrie 2006.

eliminat

Or. de

Justificare

The task of the Supervisory Authority as laid down in Article 2 of Regulation (EC) No 
1321/2004 was primarily to act as the licensing authority for the private undertakings which 
were originally to carry out the Galileo programmes. Following the failure of the consortium 
and the submission of the amended proposal for a regulation, this task has lapsed, and the 
Authority should therefore be abolished. The remaining tasks can also be undertaken by the 
Commission and the ESA.

Amendament depus de Anne Laperrouze

Amendamentul 31
Considerentul 19

(19) Agenția Spațială Europeană, care 
dispune de expertiza necesară din punct de 
vedere tehnic, va încheia cu Comunitatea 
Europeană o convenție multianuală privind 
aspectele tehnice legate de derularea 
programelor. În scopul de a permite 
Comisiei, ca reprezentant al Comunității 
Europene, să își exercite pe deplin puterea 
de control, convenția trebuie să includă, în 
special, condițiile generale de gestionare a 
fondurilor încredințate Agenției Spațiale 
Europene și să prevadă că contractele 

(19) Agenția Spațială Europeană, care 
dispune de expertiza necesară din punct de 
vedere tehnic, va încheia cu Comunitatea 
Europeană o convenție multianuală privind 
programele. În scopul de a permite 
Comisiei, ca reprezentant al Comunității 
Europene, să își exercite pe deplin puterea 
de control, convenția trebuie să includă, în 
special, condițiile generale de gestionare a 
fondurilor încredințate Agenției Spațiale 
Europene și să prevadă că contractele 
încheiate în aplicarea convenției trebuie să 
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încheiate în aplicarea convenției trebuie să 
respecte normele comunitare în materie de 
contracte publice. În acest cadru, este 
necesar să se ia în considerație în mod 
corespunzător progresul înregistrat și 
investițiile deja aprobate, precum și, după 
caz, acordurile în vigoare.

respecte normele comunitare în materie de 
contracte publice. În acest cadru, este 
necesar să se ia în considerație în mod 
corespunzător progresul înregistrat, 
expertiza industrială și investițiile deja 
aprobate, precum și, după caz, acordurile în 
vigoare.

Or. fr

Justificare

The text refers to the establishment of a multi-annual agreement confined to technical aspects, 
including the general conditions for managing the funds.

A link should be established with the description of the ESA's role in Article 13, which should 
contain ESA obligations, particularly in terms of productivity, decision making, reporting and 
management of the industry.

Amendament depus de Anne Laperrouze

Amendamentul 32
Considerentul 19a (nou)

(19a) Întrucât programele vor fi finanțate 
de Comunitatea Europeană, contractele de 
achiziții publice încheiate în cadrul 
programelor ar trebui să respecte normele 
comunitare privind achizițiile publice și să 
vizeze, înainte de toate, controlul costurilor 
și diminuarea riscurilor, precum și 
creșterea eficienței și reducerea 
dependențelor. Este de dorit introducerea, 
în cadrul programului, a unor elemente de 
concurență prin folosirea, în măsura 
posibilului, a unor proceduri de licitație
concurențiale, periodice și în funcție de 
regimuri care să prevadă doi furnizori în 
paralel (dual-sourcing), cu excepția cazului 
în care acest lucru ar comporta o creștere a 
costurilor și întârzieri datorate necesității 
de adaptare a modelelor și metodelor de 
producție ale altor furnizori. Se impune, pe 
de altă parte, reducerea, cât mai mult cu 
putință, a blocajelor în aprovizionare și a 
regimurilor care prevăd un singur furnizor. 



PE400.389v01-00 8/33 AM\702557RO.doc

RO

În faza următoare de licitație ar trebui să se 
țină seama de deciziile luate de ASE şi UE 
şi de investiţiile acestora realizate în cursul 
fazelor de definire și dezvoltare ale 
programului Galileo, precum şi în cadrul 
programului EGNOS, pentru a garanta 
continuitatea şi rentabilitatea programelor.

Or. en

Justificare

For the purpose of avoiding confusion, it is important to make it clear that only the former 
achievements from both EGNOS and Galileo duly funded by either the Community and/or the 
European Space Agency receive due consideration. Other initiatives (i.e. not funded by the 2 
above institutions) could mean more complexity, more risk and extra cost to the programme 
as well as create unacceptable distortions in the competitions that the Council require.

Amendament depus de Vladimír Remek

Amendamentul 33
Considerentul 19a (nou)

(19a) Toate pachetele de lucru pentru 
capacitatea operaţională deplină (COD) a 
programului Galileo ar trebui deschise 
unui grad de concurenţă cât mai ridicat cu 
putinţă, în conformitate cu principiile 
privind achiziţiile din UE; pentru a garanta 
investiţiile în programele spaţiale, 
achiziţiile din UE ar trebui să fie mai larg 
deschise către noii sosiţi şi noile IMM-uri, 
asigurând, în acelaşi timp, excelenţa şi 
rentabilitatea tehnologică.

Or. xm

Justificare

Emphasis must be placed on transparency in the awarding of public contracts, on openness 
and on support not just for well-established major 'players' but also for small and medium-
sized businesses and new entrants. 
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Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 34
Considerentul 19a (nou)

(19a) O atenţie deosebită trebuie acordată 
obţinerii unei participări echilibrate din 
partea tuturor statelor membre pe durata 
diferitelor faze ale proiectului Galileo. Este, 
de asemenea, important ca părţile 
interesate din toate statele membre, în 
special întreprinderile mici şi mijlocii 
(IMM), să aibă oportunităţi de dezvoltare şi 
inovare pe baza cunoştinţelor tehnologice 
rezultate din achiziţia Galileo.

Or. en

Justificare

Given the size and societal importance of the Galileo project, the Galileo public procurement 
principles should promote open access and fair competition throughout the overall industrial 
supply chain; accordingly, they should offer a chance to balanced participation of private 
sector players at all levels across the Member States during all the remaining phases of the 
project. SMEs should, in particular, have adequate opportunities to develop and innovate 
through the Galileo procurement.

Amendament depus de Angelika Niebler

Amendamentul 35
Considerentul 20

(20) Pentru aplicarea prezentului 
regulament, Comisia trebuie să fie asistată 
de un comitet denumit „Comitetul pentru 
Programele GNSS Europene”. Având în 
vedere că preocuparea pentru o bună 
guvernanță publică impune garantarea 
gestionării unice a programelor, rapiditate 
crescută în luarea de decizii și accesul egal 
la informații, reprezentanți ai Consiliul de 
administrație ai Autorității de supraveghere
trebuie asociați la activitățile Comitetului 
pentru Programele GNSS Europene.

(20) Pentru aplicarea prezentului 
regulament, Comisia trebuie să fie asistată 
de un comitet denumit „Comitetul pentru 
Programele GNSS Europene”. Având în 
vedere că preocuparea pentru o bună 
guvernanță publică impune garantarea 
gestionării unice a programelor, rapiditate 
crescută în luarea de decizii și accesul egal 
la informații, observatorii Parlamentului 
European trebuie asociați la activitățile 
Comitetului pentru Programele GNSS 
Europene.

Or. de
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Justificare

In view of the significance and financial implications of the programmes, it is necessary for 
representatives of the European Parliament to monitor the work of the Committee on 
European GNSS Programmes. This will ensure a better flow of information and greater 
transparency in relation to the public. Moreover, the role of the Supervisory Authority should 
be reconsidered in the light of the arrangements which are now being proposed for the 
implementation of the programmes.

Amendament depus de Anne Laperrouze

Amendamentul 36
Considerentul 21a (nou)

(21a) Comunității Europeane ar trebui să îi 
revină proprietatea asupra tuturor activelor 
materiale și imateriale create sau dezvoltate 
în cadrul programelor EGNOS și Galileo. 
Aceasta ar trebui să fie în permanenţă, pe 
durata programului, în poziţia de a încheia 
contractul cu orice furnizor sau prestator 
de servicii. Prin urmare, ar trebui să nu se 
bazeze pe vreun sit anume asupra căruia 
nu are nici un fel de control sau pe vreun 
furnizor din partea căruia nu are niciun 
angajament că activele nu vor fi transferate 
către un alt sit. Comisia ar trebui, prin 
urmare, să prezinte o propunere 
Parlamentului European și Consiliului, 
pentru modificarea, dacă este cazul, a 
legislației comunitare existente. Până când 
Galileo va fi gata şi în funcţiune, şi pentru 
a satisface cerinţele investitorilor săi 
actuali, este de dorit ca gestionarea şi 
exploatarea lui EGNOS să fie decuplate de
Galileo, până în clipa în care va fi posibilă 
unificarea celor două sisteme. Se vor lua în 
considerare iniţiative naţionale şi alte 
iniţiative necomunitare care îşi propun să 
furnizeze active şi/sau servicii Comisiei 
Europene în cadrul programului, cu 
condiţia ca aceste active să fie integral 
transferate către Comisie fără niciun cost, 
dacă acest lucru nu generează 
angajamente pe termen lung din partea 
Comisiei şi nu creează niciun dezechilibru 
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cu privire la dimensiunea europeană a 
programului.

Or. en

Justificare

The Commission must keep its power of negotiation at all time and to the least extent rely on 
sites and means fully under its control or at least with no exclusive rights allowing possible 
transfer at low cost if shown necessary.

It is factual that EGNOS is today close to being certified. It already provides permanent high 
quality signals all over Europe. For the purpose of efficiency, and in order to better prepare 
the floor to Galileo, it is important that the concerns of both programmes are decoupled and 
that EGNOS can be operated independently from the progresses of Galileo.

Amendament depus de Vladimír Remek

Amendamentul 37
Articolul 1 alineatul (3)

Sistemul rezultat din programul Galileo este 
o infrastructură GNSS autonomă care 
cuprinde o constelație de sateliți și stații 
terestre.

Sistemul rezultat din programul Galileo este 
o infrastructură GNSS autonomă care 
cuprinde o constelație de sateliți și o reţea 
globală de stații terestre.

Or. cs

Justificare

The shadow rapporteur considers that the proposed wording more accurately reflects the way 
in which the proposed system will operate and the nature of its infrastructure.

Amendament depus de Umberto Guidoni

Amendamentul 38
Articolul 1 alineatul (3a) (nou)

Comunităţii Europene îi revine 
proprietatea sistemelor EGNOS şi 
GALILEO şi a tuturor activelor materiale 
şi imateriale create sau acumulate în 
cadrul acestor programe.
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Or. it

Justificare

The EGNOS and GALILEO systems are the pillars of the European satellite radionavigation 
system (GNSS) and will be run under the sole responsibility of the European Community. It is 
therefore essential that the Community have the ownership of both systems.

Amendament depus de Anne Laperrouze

Amendamentul 39
Articolul 4 alineatul (4)

(4) Acordurile sau convențiile încheiate de 
Comunitatea Europeană prevăd condițiile și 
modalitățile detaliate de participare, 
eventual, a unor state terțe la finanțarea 
suplimentară a programului.

(4) La finanțarea suplimentară a 
programului pot participa state terțe.
Acordurile sau convențiile încheiate de 
Comunitatea Europeană cu aceste state 
terțe, în conformitate cu articolul 300 
alineatul (3) din Tratatul CE, prevăd 
condițiile și modalităţile detaliate de 
participare a acestora, precum şi drepturile 
şi obligaţiile lor pe termen lung în cadrul
programului.

Or. en

Justificare

Former involvement of third countries have shown to be poorly managed, i.e. without any 
commitment from them. It is therefore important to make it clear that third countries can join 
Galileo only under certain conditions.

Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Amendamentul 40
Articolul 4 alineatul (4)

(4) Acordurile sau convențiile încheiate de 
Comunitatea Europeană prevăd condițiile și 
modalitățile de participare, eventual, a unor 
state terțe la finanțarea suplimentară a 
programului.

(4) Statele membre pot asigura finanţarea 
suplimentară a programului. Finanţarea 
suplimentară a programului poate fi 
asigurată şi de ţările terţe şi organizaţiile 
internaţionale. Acordurile sau convențiile 
încheiate de Comunitatea Europeană prevăd 
condițiile și modalitățile de participare, 
eventual, a unor state terțe la finanțarea 
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suplimentară a programului.

Or. es

Justificare

Galileo has been designed as a global system. The Member States may provide additional 
funding for the programme, which also requires the involvement of third countries and 
international organisations if it is to be a global success. The agreements or conventions 
which serve to regulate such involvement pursuant to the Treaty should incorporate terms, 
conditions and rules which clearly define the nature of that involvement.

Amendament depus de Anne Laperrouze

Amendamentul 41
Articolul 5

Exploatarea sistemului EGNOS cuprinde în 
principal administrarea acestei infrastructuri, 
întreținerea, perfecționarea constantă și 
reînnoirea sistemului, operațiunile de 
certificare și de normalizare legate de 
program, precum și comercializarea 
sistemului.

Exploatarea sistemului EGNOS cuprinde în 
principal administrarea acestei infrastructuri, 
întreținerea, perfecționarea constantă și 
reînnoirea sistemului, operațiunile de 
certificare și de normalizare legate de 
program, precum și comercializarea 
semnalelor sistemului.

Transferul de proprietate a sistemului către 
Comisie are loc în momentul semnării unui 
acord cu actualii săi proprietari, se 
realizează în condiţiile recunoaşterii 
investiţiilor aprobate de aceasta şi 
garantează continuitatea nivelurilor de 
înaltă performanţă constatate în prezent şi 
a contractelor industriale în curs de 
desfăşurare pentru o perioadă ce rămâne 
de stabilit.

Or. fr

Justificare

It will be the Commission's responsibility to meet the current EGNOS investors' expectations 
and to ensure the continuity of the programme by taking full advantage of EGNOS' contracts 
and experienced industrial operators.
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Amendament depus de Anne Laperrouze

Amendamentul 42
Articolul 6

(1) Comunitatea Europeană asigură 
finanțarea exploatării sistemului EGNOS, 
fără a aduce atingere unei eventuale 
participări a sectorului privat.

(1) Comunitatea Europeană asigură 
finanțarea exploatării sistemului EGNOS, 
fără a aduce atingere unei eventuale 
participări a sectorului privat.

(2) Comunitatea Europeană asigură 
autentificarea sistemului şi a serviciilor 
esenţiale din cadrul acestuia în raport cu 
utilizatorii.
(3) Comunitatea Europeană asigură 
sprijinul pentru măsurile de promovare şi 
vânzarea suplimentelor la EGNOS, pentru 
a extinde zona acoperită de EGNOS şi de 
variantelor sale de export, în vederea 
pregătirii ajungerii lui Galileo în 
respectivele părţi ale lumii.
(4) Comunitatea Europeană este 
responsabilă de atribuţiile de marketing şi 
de instituirea activităţilor pre-exploatare, în 
vederea lansării viitoarelor contracte 
Galileo.

(2) Ca o prioritate, exploatarea sistemului 
EGNOS va face, inițial, obiectul unui 
contract public de servicii cu sectorul privat. 
Ulterior, exploatarea sistemului EGNOS va 
face parte integrantă din faza de exploatare a 
sistemului Galileo.

(5) Ca o prioritate, exploatarea sistemului 
EGNOS va face, inițial, obiectul unui 
contract public de servicii cu sectorul privat. 
Ulterior, exploatarea sistemului EGNOS va 
face parte integrantă din faza de exploatare a 
sistemului Galileo.

Or. fr

Justificare

The Community has sole responsibility for certifying EGNOS and Galileo systems. In view of 
the nature of the services expected, it will also be responsible for launching services which 
are public by nature and export support measures.

Amendament depus de Anne Laperrouze

Amendamentul 43
Articolul 6a (nou)
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Articolul 6a
Proprietatea asupra activelor

Comunitatea Europeană acţionează în 
direcţia devenirii proprietarului tuturor 
activelor materiale şi imateriale create sau 
dezvoltate în cadrul programelor şi, în 
funcţie de acest lucru, intră în negociere cu 
actualii actori în domeniu (de tipul lui 
EGNOS).

Or. en

Justificare

The Commission cannot exercise any ownership until it has acquired the rights to do so. 
EGNOS for example, today is partly owned by Air Traffic Management authorities in Europe.

Amendament depus de Vladimír Remek

Amendamentul 44
Articolul 6a (nou)

Articolul 6a
Proprietatea

Comunităţii Europeane îi revine 
proprietatea asupra tuturor activelor 
GALILEO materiale şi imateriale create 
sau dezvoltate în cursul fazelor de 
dezvoltare şi implementare.

Or. xm

Justificare

The fact the European Community is to be the owner of all tangible and intangible property 
created and produced at the development and deployment stage is the logical outcome of the 
change made to the originally proposed financing method, as a result of which the EC 
assumed full responsibility and the private sector was excluded.

Amendament depus de Anne Laperrouze

Amendamentul 45
Articolul 7 litera (c)
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(c) activitățile legate de exploatarea 
sistemelor, precum și de activitățile 
prealabile sau de pregătire a acestei 
exploatări.

(c) activitățile legate de exploatarea 
sistemelor EGNOS şi Galileo, precum și de 
activitățile prealabile sau de pregătire a 
acestei exploatări.

Or. fr

Amendament depus de Anne Laperrouze

Amendamentul 46
Articolul 8 alineatul (1a) (nou)

(1a) Suma menţionată la alineatul (1) este 
condiţionată de eficienţa procedurilor de 
achiziţii şi a negocierilor contractuale în 
urma cărora se obţine cel mai bun raport 
calitate/preţ, finalizarea execuţiei, 
continuitatea fără sincope a programelor, 
gestionarea riscurilor şi respectarea 
calendarului.

Or. en

Justificare

It is important to mention that Galileo will be deployed and delivered incrementally. Like 
EGNOS and all complex systems, the system will become operational after several software 
releases and adjustments have been implemented until full performances are achieved and 
certification completed. The reference to seamless continuity refers to the Council resolution 
on the matter seeking to avoid loosing past achievement during the IOV phase which has just 
been put back on track.

Amendament depus de Etelka Barsi-Pataky

Amendamentul 47
Articolul 8 alineatul (4)

(4) Suma menționată la alineatul 1 al 
prezentului articol nu ia în considerație 
obligațiile financiare neprevăzute pe care 
Comunitatea ar putea fi obligată să le 
suporte, în special acelea legate de regimul 
public al proprietății asupra sistemelor. Într-
un asemenea caz, Comisia prezintă 
propuneri corespunzătoare Parlamentului 

(4) Suma menționată la alineatul 1 al 
prezentului articol nu ia în considerație 
obligațiile financiare neprevăzute pe care 
Comunitatea ar putea fi obligată să le 
suporte, în special acelea legate de regimul 
public al proprietății asupra sistemelor. 
Comisia prezintă, prin urmare, în 2010, 
Parlamentului European și Consiliului o 
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European și Consiliului. propunere, alături de evaluarea sa 
intermediară, pentru a permite autorităţii 
bugetare să ia o decizie, pentru perioada de 
programare financiară care începe în 2014 
şi pentru perioada până la încheierea 
programului, în legătură cu fondurile şi 
angajamentele publice, inclusiv cu 
eventualele obligaţii, necesare pentru faza 
de exploatare comercială, care derivă din 
responsabilitatea sa privind proprietatea 
publică a sistemului.

Or. en

Amendament depus de Anne Laperrouze

Amendamentul 48
Articolul 8 alineatul (4)

(4) Suma menționată la alineatul 1 al 
prezentului articol nu ia în considerație 
obligațiile financiare neprevăzute pe care 
Comunitatea ar putea fi obligată să le 
suporte, în special acelea legate de regimul 
public al proprietății asupra sistemelor. Într-
un asemenea caz, Comisia prezintă 
propuneri corespunzătoare Parlamentului 
European și Consiliului.

(4) Suma menționată la alineatul 1 al 
prezentului articol nu ia în considerație 
obligațiile financiare neprevăzute pe care 
Comunitatea ar putea fi obligată să le 
suporte, în special acelea legate de regimul 
public al proprietății asupra sistemelor şi 
consolidarea pieţelor. Comisia prezintă, 
prin urmare, în 2010, Parlamentului 
European și Consiliului o propunere, alături 
de evaluarea sa intermediară, pentru a 
permite autorității bugetare să ia o decizie, 
pentru perioada de programare financiară 
care începe în 2014, în legătură cu 
finanțarea necesară, inclusiv cu orice 
obligații pe care Comunitatea Europeană 
ar trebui să și le asume în materie de 
proprietate publică şi de consolidare a 
pieţelor.

Or. en

Justificare

Alike technical aspects have been mentioned in the report, it is necessary to also mention the 
legal, financial and markets considerations attached to Galileo.
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Amendament depus de David Hammerstein

Amendamentul 49
Articolul 9

Veniturile din exploatare Venituri
Veniturile provenite din exploatarea 
sistemelor sunt percepute de Comunitatea 
Europeană. Ele se varsă la bugetul 
comunitar, fiind afectate programelor GNSS 
europene. Dacă volumul veniturilor este 
substanțial mai ridicat decât s-a prevăzut, 
principiul afectării acestor venituri face 
obiectul unei reexaminări.

Veniturile provenite din exploatarea 
sistemelor sunt percepute de Comunitatea 
Europeană. Ele se varsă la bugetul 
comunitar, putând fi afectate programelor 
GNSS europene, ceea ce face obiectul 
aprobării Consiliului şi a Parlamentului 
European.

Eventualele contracte încheiate cu sectorul 
privat pot prevedea un mecanism de 
repartizare a acestor venituri.

Eventualele contracte încheiate cu sectorul 
privat pot prevedea un mecanism de 
repartizare a acestor venituri.

Pot fi, de asemenea, prevăzute mecanisme 
de repartizare a veniturilor sau de 
plafonare a preţurilor în cuprinsul oricăror 
contracte încheiate cu sectorul privat în 
ceea ce priveşte veniturile provenind din 
serviciile prestate în cadrul sistemului
Galileo, pentru a garanta că clienţii 
beneficiază de servicii de înaltă calitate la 
preţuri echitabile şi/sau a dezvolta noi 
servicii publice, astfel cum se prezintă în 
anexa I.

Or. en

Justificare

Since the PPP failed because the private sector had difficulties in assuming the risks,  and 
Galileo will now be fully financed by public funding,  it is no more than justified to expect 
that the public gets  high quality services at fair prices. To that end, and depending on market 
analysis, different regulation mechanisms can be envisaged to achieve this.

Amendament depus de Angelika Niebler

Amendamentul 50
Articolul 10 alineatul (1)

Guvernanța publică a programelor se 
bazează pe principiul unei repartizări stricte 

Guvernanța publică a programelor se 
bazează pe principiul unei repartizări stricte 



AM\702557RO.doc 19/33 PE400.389v01-00

RO

a competențelor între Comunitatea 
Europeană, reprezentată de Comisie, 
autoritatea europeană de supraveghere 
GNSS (denumită în continuare 
„Autoritatea de supraveghere”) și Agenția 
Spațială Europeană.

a competențelor între Comunitatea 
Europeană, reprezentată de Comisie și 
Agenția Spațială Europeană.

Or. de

Justificare

The task of the Supervisory Authority as laid down in Article 2 of Regulation (EC) No 
1321/2004 was primarily to act as the licensing authority for the private undertakings which 
were originally to carry out the Galileo programmes. Following the failure of the consortium 
and the submission of the amended proposal for a regulation, this task has lapsed, and the 
Authority should therefore be abolished. The remaining tasks can also be undertaken by the 
Commission and the ESA.

Amendament depus de Anne Laperrouze

Amendamentul 51
Articolul 10 alineatul (2)

Comunitatea Europeană, reprezentată de 
Comisie, garantează punerea în aplicare a 
programelor, fără a aduce atingere 
dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 
1321/2004. În acest scop, Comisia stabilește 
instrumentele corespunzătoare și garantează 
că dispune de resursele necesare pentru 
îndeplinirea sarcinii sale. Comisia poate 
recurge la experți independenți care să o 
asiste la monitorizarea gestionării 
programelor. Totodată, Comisia poate 
recurge la asistența unor experți din statele 
membre și poate proceda la audituri cu 
caracter financiar sau tehnic.

Comunitatea Europeană, reprezentată de 
Comisie, garantează punerea în aplicare a 
programelor, fără a aduce atingere 
dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 
1321/2004. În acest scop, Comisia stabilește 
instrumentele corespunzătoare și garantează 
că dispune de resursele şi drepturile
necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale. 
Totodată, Comisia poate recurge la asistența 
unor experți din statele membre și poate 
proceda la audituri cu caracter financiar sau 
tehnic.

Or. en

Justificare

It is useful to mention that not only the Commission needs to rely on appropriate resources, 
but also it could need to acquire rights to fulfil its mission.
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Amendament depus de Angelika Niebler

Amendamentul 52
Articolul 12

Articolul 12 eliminat
Rolul Autorității de supraveghere (ASG)

Fără a aduce atingere sarcinilor care îi 
sunt încredințate prin Regulamentul (CE) 
nr. 1321/2004, Autoritatea de supraveghere 
sprijină Comisia în toate aspectele legate de 
programe pentru care Comisia îi solicită 
asistența. Autoritatea asigură 
administrarea și controlul utilizării 
fondurilor care îi sunt alocate de 
Comunitatea Europeană în temeiul 
programelor. Aceste fonduri sunt puse la 
dispoziția Autorității de supraveghere 
printr-o decizie de delegare, în conformitate 
cu articolul 54 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 și cu dispozițiile Regulamentului 
(CE) nr. 1321/2004.
În temeiul deciziei de delegare prevăzută la 
alineatul precedent, Comisia încheie o 
convenție de delegare cu Autoritatea de
supraveghere. Convenția de delegare 
stabilește condițiile generale de 
administrare a fondurilor încredințate 
Autorității de supraveghere și, în special, 
acțiunile care trebuie puse în aplicare, 
finanțarea corespunzătoare, procedurile de 
administrare, precum și măsurile de 
monitorizare și control.

Or. de

Justificare

The task of the Supervisory Authority as laid down in Article 2 of Regulation (EC) No 
1321/2004 was primarily to act as the licensing authority for the private undertakings which 
were originally to carry out the Galileo programmes. Following the failure of the consortium 
and the submission of the amended proposal for a regulation, this task has lapsed, and the 
Authority should therefore be abolished. The remaining tasks can also be undertaken by the 
Commission and the ESA.
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Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Amendamentul 53
Articolul 12a (nou)

Articolul 12a
Principiile pe care se bazează achiziţiile 

legate de faza de implementare a 
programului Galileo

Pe durata fazei de implementare a 
programului Galileo, normele privind 
achiziţiile publice comunitare se bazează, 
printre altele, pe următoarele principii:
a) concurs de oferte pentru toate pachetele 
într-o procedură unică, prin care orice 
entitate juridică independentă sau grup 
reprezentat în acest sens de o entitate 
juridică, parte a unui grup, poate prezenta 
o ofertă pentru calitatea de contractant 
principal pentru maximum două dintre cele 
şase pachete de lucru principale;
b) cel puţin 40% din valoarea totală a 
activităţilor trebuie să se subcontracteze 
prin concurs de oferte la diferite niveluri 
altor întreprinderi decât celor care aparţin 
grupurilor a căror entitate este 
contractantul principal al unuia dintre 
pachetele de lucru principale.

Or. es

Justificare

The Regulation should incorporate and regulate the procurement policy which is to be 
followed. Furthermore, Annex 1 should include the work packages into which the 
procurement is to be divided and which are subject to a 40% subcontracting rate.

Amendament depus de Anne Laperrouze

Amendamentul 54
Articolul 13 alineatul (2)

Convenția stabilește condițiile generale de 
gestionare a fondurilor încredințate Agenției 
Spațiale Europene și, în special, acțiunile pe 
care trebuie să le pună în aplicare, finanțarea 
corespunzătoare, procedurile de gestionare, 

Convenția multianuală stabilește condițiile 
generale de gestionare a fondurilor 
încredințate Agenției Spațiale Europene și, 
în special, acțiunile pe care trebuie să le 
pună în aplicare (de pildă planul de 
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măsurile de monitorizare și de control, 
măsurile aplicabile în caz de deficiențe în 
executarea convenției, regimul proprietății 
asupra bunurilor materiale și imateriale.

implementare graduală a sistemului), 
finanțarea corespunzătoare, procedurile de 
gestionare, măsurile de monitorizare și de 
control, măsurile aplicabile în caz de 
deficiențe în executarea convenției, regimul 
proprietății asupra tuturor bunurilor 
materiale și imateriale.

Or. en

Justificare

It is important to mention that Galileo will be deployed and delivered incrementally. Like 
EGNOS and all complex systems, the system will become operational after several software 
releases and adjustments are implemented until certification can be completed.

Amendament depus de Etelka Barsi-Pataky

Amendamentul 55
Articolul 13 alineatul (2a) (nou)

(2a) Convenția multianuală prevede, de 
asemenea, următoarele:
(a) Agenția Spațială Europeană aplică 
normele comunitare privind achizițiile 
publice.
(b) Agenția Spațială Europeană garantează 
atât informarea transparentă și în timp util 
cu privire la normele, criteriile de selecție și 
orice alte elemente legate de achiziții, cât și 
comunicarea clară a acestora.
(c) Achizițiile publice din cadrul convenției 
multianuale vizează obținerea unui acces 
liber și a unei concurențe echitabile pe 
întreg lanțul industrial de aprovizionare, 
precum și încurajarea unei participări 
echilibrate a actorilor din sectorul privat, în 
special a IMM-urilor din cuprinsul statelor 
membre. Agenția Spațială Europeană evită 
crearea sau accentuarea pozițiilor 
dominante.
(d) Agenția Spațială Europeană 
structurează contractele în materie de 
infrastructură în pachete corespunzătoare 
segmentelor principale și pachete de lucrări 
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suplimentare.
(e) În paralel, achizițiile din două surse 
sunt utilizate, în măsura posibilului, pentru 
reducerea riscurilor și dependențelor 
tehnologice și industriale și îmbunătățirea 
controlului general al costurilor și 
calendarelor programelor.
(f) În cazul în care achizițiile din două 
surse nu sunt posibile, contractul prevede 
că, la subcontractare, contractantul trebuie 
să aplice normele comunitare privind 
contractele publice și să respecte obiectivele 
menționate în prezentul articol. Sfera de 
aplicare și valoarea subcontractărilor care 
urmează a fi realizate de contractantul 
principal fac parte din contract în cazul 
achizițiilor dintr-o singură sursă.
(g) Agenția Spațială Europeană ține seama, 
în mod corespunzător, în atribuirea 
contractelor, de deciziile, investițiile și 
realizările, în măsura pertinenței, din fazele 
de definire și dezvoltare ale programului 
Galileo.

Or. en

Amendament depus de Angelika Niebler

Amendamentul 56
Articolul 13 alineatul (2a) (nou)

Convenția multianuală prevede, de 
asemenea, următoarele:
(a) Agenția Spațială Europeană aplică 
normele comunitare privind achizițiile 
publice.
(b) Agenţia Spaţială Europeană oferă, cu 
suficient timp înainte, informaţii 
transparente cu privire la normele 
aplicabile atribuirii contractelor, criteriilor 
de selecţie şi tuturor detaliilor conexe, şi le 
va comunica într-un mod care să evite 
înţelegerea greşită.
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(c) Atunci când se emit invitaţii la licitaţie 
în conformitate cu termenii convenției 
multianuale, se vor depune eforturi pentru 
garantarea unui acces liber şi a unei 
concurenţe echitabile pe întreg lanțul 
industrial de aprovizionare, promovându-
se, în acelaşi timp, participarea echilibrată 
a actorilor de la nivelul întreprinderilor 
private din toate statele membre. Agenţia 
Spaţială Europeană trebuie să împiedice 
apariţia unor situaţii de poziţie dominantă 
sau în care poziţia dominantă ar deveni 
mai pronunţată.
(d) Agenţia Spaţială Europeană împarte 
contractele privind infrastructura în 
contracte referitoare la elemente principale 
şi contracte referitoare la lucrări 
suplimentare.
(e) Contractele se atribuie în paralel, cu 
achiziţii din două surse, sub nivelul 
segmentelor de fiecare dată când acest 
lucru este posibil, pentru a reduce riscurile 
şi dependenţele tehnologice şi industriale şi 
pentru a îmbunătăţi controlul asupra 
ansamblului costurilor şi calendarelor 
aferente programelor. În cazul în care, 
drept consecinţă, se apelează la serviciile 
unei întreprinderi dintr-o ţară terţă, sediul 
celeilalte întreprinderi trebuie să se afle în 
Uniunea Europeană, iar acesteia să i se 
atribuie o parte egală din lucrările 
contractate.
(f) În cazul în care nu este posibil să se 
atribuie contracte, astfel încât să se asigure 
achiziţia din două surse, se stabileşte în 
contract că, la subcontractare, 
contractantul trebuie să aplice normele 
comunitare privind achiziţiile publice şi să 
respecte dispoziţiile prezentului articol. 
Sfera de aplicare şi valoarea 
subcontractelor de atribuit de către prim 
contractant sunt menţionate în contract, în 
cazul achiziţiilor dintr-o singură sursă.
(g) În negocierea contractelor, Agenţia 
Spaţială Europeană ţine seama, în mod 
corespunzător, de deciziile, contractele deja 
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încheiate, investiţiile şi serviciile din fazele 
de definire şi dezvoltare ale programului 
Galileo, în măsura în care acestea sunt 
relevante.

Or. de

Justificare

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.

Amendament depus de Anne Laperrouze

Amendamentul 57
Articolul 13 alineatul (2a) (nou)

Convenția multianuală prevede, de 
asemenea, următoarele:
(a) Agenția Spațială Europeană aplică 
normele comunitare privind achizițiile 
publice.
(b) Agenţia Spaţială Europeană garantează 
informarea transparentă şi în timp util cu 
privire la foaia generală de parcurs 
aferentă programului şi la fiecare din 
etapele lui individuale (adică evoluţia 
programului), precum şi la execuţia 
acestora. Aceasta comunică în mod clar 
îndeosebi normele şi criteriile de selecţie 
aplicabile privind achiziţiile, precum şi 
orice alte elemente de acest gen.
(c) Achizițiile publice din cadrul convenției 
multianuale vizează asigurarea 
continuităţii programului, reutilizarea 
elementelor deja realizate, gestionarea 
corespunzătoare a riscurilor, rentabilitatea 
şi obținerea unui acces liber și a unei 
concurențe echitabile pe întreg lanțul 
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industrial de aprovizionare, precum și 
încurajarea unei participări echilibrate a 
actorilor din sectorul privat din statele 
membre. Agenţia Spaţială Europeană evită 
crearea sau accentuarea poziţiilor 
dominante, garantând, în acelaşi timp, 
aprovizionarea pe termen lung, 
competitivitatea la nivel industrial, 
standardele tehnologice cele mai înalte cu 
putinţă şi soluţii de vârf.
(d) Agenția Spațială Europeană 
structurează contractele în materie de 
infrastructură în pachete corespunzătoare 
segmentelor principale și pachete de lucrări 
suplimentare.
(e) În paralel, achizițiile din două surse 
sunt utilizate, în măsura posibilului, pentru 
reducerea riscurilor și dependențelor 
tehnologice și industriale, îmbunătățirea 
controlului general al costurilor și 
calendarelor programelor şi reducerea 
riscurilor aferente programelor.
(f) În cazul în care achizițiile din două 
surse nu sunt posibile, contractul prevede 
că, la subcontractare, contractantul trebuie 
să aplice normele comunitare privind 
contractele publice și să respecte obiectivele 
menționate în prezentul articol.
(g) Agenția Spațială Europeană ține seama, 
în mod corespunzător, în negocierea 
contractelor, de fostele decizii, investiții și 
realizări, din partea Comunităţii şi a 
Agenţiei Spaţiale Europene, în măsura 
pertinenței, din fazele de definire și 
dezvoltare ale programelor Galileo şi 
EGNOS.
(h) Agenţia Spaţială Europeană îşi 
organizează sistemul de gestionare astfel 
încât procesele sale decizionale şi 
raportarea să fie rapide şi eficiente.

Or. en

Justificare

The Transport Council resolution secures programme continuity, value for money, long terms 
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perspective, high level of performance and quality while maintaining the risk within 
reasonable borders.

For the purpose of avoiding confusion, it is important to make it clear that only the former 
achievements from both EGNOS and Galileo duly funded by either the Community and/or the 
ESA receive due consideration. Other initiatives (i.e. not funded by the 2 above institutions) 
could mean more complexity, more risk and extra cost to the programme as well as create 
unacceptable distortions in the competitions that the Council require.

Amendament depus de Den Dover

Amendamentul 58
Articolul 13 alineatul (2a) (nou)

Convenția multianuală prevede, de 
asemenea, următoarele:
(a) Agenția Spațială Europeană aplică 
normele comunitare privind achizițiile 
publice.
(b) Agenția Spațială Europeană garantează 
atât informarea transparentă și în timp util 
cu privire la normele, criteriile de selecție și 
orice alte elemente legate de achiziții, cât și 
comunicarea clară a acestora.
(c) Achizițiile publice din cadrul convenției 
multianuale vizează obținerea unui acces 
liber și a unei concurențe echitabile pe 
întreg lanțul industrial de aprovizionare, 
precum și încurajarea unei participări 
echilibrate a actorilor din sectorul privat 
din statele membre. Agenția Spațială 
Europeană evită crearea sau accentuarea 
pozițiilor dominante.
(d) Agenția Spațială Europeană 
structurează contractele în materie de 
infrastructură în pachete corespunzătoare 
segmentelor principale și pachete de lucrări 
suplimentare.
(e) În paralel, achizițiile din două surse 
sunt utilizate, în măsura posibilului, pentru 
reducerea riscurilor și dependențelor 
tehnologice și industriale și îmbunătățirea 
controlului general al costurilor și 
calendarelor programelor.
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(f) În cazul în care achizițiile din două 
surse nu sunt posibile, contractul prevede 
că, la subcontractare, contractantul trebuie 
să aplice normele comunitare privind 
contractele publice și să respecte obiectivele 
menționate în prezentul articol. Sfera de 
aplicare și valoarea subcontractărilor care 
urmează a fi realizate de contractantul 
principal fac parte din contract în cazul 
achizițiilor dintr-o singură sursă.
(g) Agenția Spațială Europeană ține seama, 
în mod corespunzător, în atribuirea 
contractelor, de deciziile, investițiile și 
realizările, în măsura pertinenței, din fazele 
de definire și dezvoltare ale programului 
Galileo.

Or. en

Amendament depus de Umberto Guidoni

Amendamentul 59
Articolul 13 alineatul (3a) (nou)

Contractele de servicii publice vizează 
garantarea condiţiilor de concurenţă liberă 
în toate stadiile de aprovizionare 
industrială şi promovarea participării 
echilibrate a sectorului privat, în special a 
IMM-urilor din diversele state membre, şi 
evită crearea sau accentuarea poziţiilor 
dominante.
În măsura posibilului, trebuie luate măsuri 
în direcţia obţinerii unor aprovizionări din 
surse paralele, în vederea reducerii 
riscurilor tehnologice şi industriale şi a 
îmbunătăţirii controlului general asupra 
costurilor şi calendarelor programelor.

Or. it

Justificare

It is essential to ensure that Community rules on public service contracts are applied. It is 
important to ensure conditions of free access and competition throughout the industrial 
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supply chain in order to avoid monopolies. The programme requires public service contract 
rules that will guarantee the balanced participation of European industry, in particular small 
and medium-sized enterprises (SMEs), which must have an opportunity to take part in the 
Galileo tender procedures.

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 60
Articolul 13 alineatul (3a) (nou)

Se asigură participarea echilibrată a 
tuturor statelor membre pe durata 
diverselor faze ale proiectului. În plus, 
părţile interesate din toate statele membre, 
în special întreprinderile mici şi mijlocii, au 
oportunităţi de dezvoltare şi inovare pe 
baza cunoştinţelor tehnologice rezultate din 
achiziţia Galileo.

Or. en

Justificare

Given the size and societal importance of the Galileo project, its public procurement 
principles should promote open access and fair competition throughout the overall industrial 
supply chain across all MS. SMEs should, in particular, have adequate opportunities to 
develop and innovate through the Galileo procurement. This is rightly pointed out by the 
rapporteur in the justification of amendment 16. For the sake of clarity and transparency, the 
need for balanced participation of stakeholders, including SMEs, in all MS should also be 
explicitly stated in the Regulation.

Amendament depus de Den Dover

Amendamentul 61
Articolul 13 alineatul (3a) (nou)

Comisia monitorizează şi evaluează 
procedurile de achiziţii ale Agenţiei 
Spaţiale Europene, concurenţa din cadrul 
acestor proceduri, precum şi pieţele 
relevante ale UE şi prezintă trimestrial 
rapoarte Parlamentului European şi 
Consiliului cu privire la aceste aspecte.

Or. en
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Justificare

The Article does not require the Commission to report to the European Parliament and the 
Council on the regular progress of the Galileo project. The above procedure will ensure that 
the EP and the Council are able to monitor the development of the procurement procedures of 
the Galileo project, and exercise in full their shared political responsibility for the 
programme.

Amendament depus de Vladimír Remek

Amendamentul 62
Articolul 14 alineatul (2)

(2) În cazul în care se face referire la 
prezentul paragraf, sunt aplicabile 
articolele 4 și 7 din Decizia 
1999/468/CE, cu respectarea 
dispozițiilor articolului 8 din 
respectiva decizie.

(2) În cazul în care se face referire la 
prezentul paragraf, sunt aplicabile 
articolele 5 și 7 din Decizia 
1999/468/CE, cu respectarea 
dispozițiilor articolului 8 din 
respectiva decizie.

Or. cs

Justificare

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.

Amendament depus de Angelika Niebler

Amendamentul 63
Articolul 14 alineatul (4)

(4) Reprezentanții Consiliului de 
administrație al Autorității de 
Supraveghere participă la activitatea 
Comitetului pentru Programele GNSS 
Europene. Reprezentanții Consiliului 
director pentru programele de navigație prin 

(4) Reprezentanții Consiliului director 
pentru programele de navigație prin satelit al 
Agenției Spațiale Europene pot, de 
asemenea, participa la activitatea 
Comitetului pentru programele GNSS 
europene în condițiile prevăzute de 



AM\702557RO.doc 31/33 PE400.389v01-00

RO

satelit al Agenției Spațiale Europene pot, de 
asemenea, participa la activitatea 
Comitetului pentru programele GNSS 
europene în condițiile prevăzute de 
regulamentul de procedură al acestuia.

regulamentul de procedură al acestuia. 
Parlamentul European are statutul de 
observator.

Or. de

Justificare

In view of the significance and financial implications of the programmes, it is necessary for 
representatives of the European Parliament to monitor the work of the Committee on 
European GNSS Programmes. This will ensure a better flow of information and greater 
transparency in relation to the public. Moreover, the role of the Supervisory Authority should 
be reconsidered in the light of the arrangements which are now being proposed for the 
implementation of the programmes.

Amendament depus de Den Dover

Amendamentul 64
Articolul 14 alineatul (4a) (nou)

(4a) Comisia raportează trimestrial 
Parlamentului European şi Consiliului cu 
privire la progresul concret înregistrat în 
raport cu programele concepute pentru 
proiectul Galileo, implicaţiile financiare şi 
oportunităţile comerciale.

Or. en

Justificare

The current paragraph 4 a (new) does not require the Commission to report to the European 
Parliament and the Council on the regular progress of the Galileo project. The above 
procedure will ensure that the EP and the Council are able to monitor the development of the 
Galileo project, and exercise in full their shared political responsibility for the programme.

Amendament depus de Anne Laperrouze

Amendamentul 65
Anexă Obiectivele programelor GNSS europene al doilea punct

• Oferirea unui „serviciu de salvgardare a 
vieții” (denumit Safety of Life Service sau 

• Oferirea unui „serviciu de salvgardare a 
vieții” (denumit Safety of Life Service sau 
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SoL), orientat către utilizatorii pentru care 
securitatea este esențială și care să satisfacă 
în special exigențele impuse în sectoarele 
aeronautic, maritim și feroviar. Acest 
serviciu răspunde, totodată, la exigențele de 
continuitate și include o funcție de 
integritate care permite avertizarea 
utilizatorului în caz de disfuncțiuni în 
sistem.

SoL), orientat către utilizatorii pentru care 
securitatea este esențială și care să satisfacă 
în special exigențele impuse în sectoarele 
aeronautic, maritim, feroviar şi rutier. Acest 
serviciu răspunde, totodată, la exigențele de 
continuitate și include o funcție de 
integritate care permite avertizarea 
utilizatorului în caz de disfuncțiuni în 
sistem.

Or. fr

Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Amendamentul 66
Anexa a (nouă)

Amendamentele Parlamentului

Anexa a
Structura de achiziţii

Pachetele de lucru principale 
contractate de ASE*

Denumirea mărfurilor

Pachetul de lucru pentru sisteme

1.   Suportul tehnic al 
sistemului

Se atribuie un contract unei echipe industriale mixte, în vederea sprijinirii tuturor 
opţiunilor şi deciziilor privind design-ul sistemului. Această echipă industrială asistă 
ASE pe tot parcursul procesului de punere în aplicare, până la şi inclusiv în ceea ce 
priveşte stabilirea specificaţiilor sistemului şi analizarea, testarea, verificarea şi 
validarea performanţei tuturor elementelor de infrastructură.

Pachetele de lucru pentru 
aprovizionare

2.   Finalizarea infrastructurii 
misiunii la sol

Finalizarea elementelor misiunii la sol (asigurarea semnalelor şi mesajelor de 
navigaţie) prin actualizarea infrastructurii de dezvoltare şi desfăşurarea facilităţilor 
suplimentare până la obţinerea unui nivel de capacitate operaţională deplină 

3.   Finalizarea infrastructurii 
de control la sol

Finalizarea elementelor de control la sol (controlul sateliţilor individuali) prin 
actualizarea infrastructurii de dezvoltare şi desfăşurarea facilităţilor suplimentare 
până la obţinerea unui nivel de capacitate operaţională deplină 

4.   Un total de 26 de sateliţi:
a. Sateliţi A

 b. Sateliţi B
c. Sateliţi C

Un lot iniţial de 10-12 sateliţi 
Un al doilea lot de 6-8 sateliţi, în funcţie de performanţa demonstrată prin 

rezultatele lotului A 
Un al treilea lot de 6-8 sateliţi, în funcţie de performanţa demonstrată prin 

rezultatele lotului B

5.   Lansatoare Un contract de servicii de lansare, pe baza a două sau, dacă este posibil, a mai multor 
familii de lansatoare independente din punct de vedere tehnic

Pachetul de lucru pentru operaţiuni

6.  Exploatarea Activităţile legate de operaţiuni sunt atribuite prin contract unui operator. Operatorul 
coordonează toate operaţiunile Galileo pentru a asigura succesul misiunii de navigaţie. 
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Conceptul de operaţiuni pentru sistemul Galileo are la bază două centre de control al 
sateliţilor Galileo (GCS/GMS) în Fucino şi Oberpfaffenhofen; şi un centru de siguranţă 
a vieţii (Safety-of-Life Centre) stabilit la Madrid, operaţional 24 de ore din 24 şi 7 zile 
din 7, care răspunde de aplicaţiile şi serviciile multimodale de siguranţă a vieţii. Centrul 
de siguranţă a vieţii va dispune atât de modulele necesare pentru a garanta nivelul 
corespunzător de integritate, continuitate şi disponibilitate a sistemului, pe baza unui 
sistem de misiune la sol (GMS) care este rezerva a doua (cold back-up) şi a unui segment 
de control la sol (GCS) cu o configuraţie fizică identică şi cu caracteristici operaţionale 
echivalente celorlalte GCS.  Prin intermediul centrelor, operatorul este însărcinat să 
îndeplinească performanţele misiunii, să controleze starea operaţională, să asigure şi să 
gestioneze întreţinerea întregii infrastructuri de la sol şi a reţelei conexe de comunicaţii.
Comisia ia notă de intenţia Centrului de siguranţă a vieţii de a decide să se dezvolte într-
un centru cu o specializare identică şi echivalent centrelor de control al sateliţilor 
Galileo, activele sale urmând să fie deţinute de Comunitate. Investiţia în această 
dezvoltare se va face fără a implica cheltuieli adiţionale din bugetul comunitar alocat 
programelor GNSS europene pentru perioada 2007-2013. În această situaţie Comisia, 
fără a aduce atingere capacităţilor operaţionale din Oberpfaffenhofen şi Fucino, se va 
asigura că acest centru va fi, până la sfârşitul anului 2013, pe deplin pregătit din punct 
de vedere operaţional ca centru de control al sateliţilor Galileo, cu condiţia să 
îndeplinească toate cerinţele necesare aplicabile tuturor centrelor, urmând să fie inclus 
în reţeaua Galileo a celor trei centre sus-menţionate.

* În cazul în care performanţa rezultatelor pachetelor de lucru sau ale loturilor incluse nu este satisfăcătoare, se poate recurge la 
modificări adecvate ale procedurilor, acolo unde este posibil, inclusiv la concurs de oferte pentru lucrările rămase.

Pachetele de lucru suplimentare 
contractate de ASE

Denumirea mărfurilor

Receptoare de testare Contracte cu sursă multiplă pentru fabricarea receptoarelor de testare

Contracte de servicii Contracte pentru funcţionarea corespunzătoare a întregii arhitecturi a sistemului cu diferite centre şi furnizori de servicii, cum 
Time Service Provider, Geodesy Service Provider sau interfeţe de căutare şi salvare  

Elemente de aprovizionare a 
infrastructurii

Elemente de infrastructură care sunt furnizate independent de contractele de servicii sus-menţionate, cum ar fi Centrul
monitorizare a siguranţei, care urmează să fie operat de ASG

Pachetul de lucru suplimentar contractat 
de Comisie

Denumirea mărfurilor

Măsurarea performanţelor Un contract pentru măsurarea independentă a principalilor indicatori de performanţă

Or. 

Justificare

There is no point in incorporating the procurement policy which is to be followed (in which 
reference is made to the splitting of the deployment stage into work packages) without 
actually incorporating those packages.
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