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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vladimír Remek

Predlog spremembe 23
Uvodna izjava 9

(9) Opredelitvena in razvojna faza programa 
Galileo, ki sestavljata raziskovalni del 
programa, sta bili v veliki meri financirani iz 
proračuna Skupnosti za vseevropska 
omrežja. Ker ni pravega odziva zasebnega
sektorja, mora Evropska skupnost v celoti 
financirati uvajalno fazo. Obratovanje
sistema bo lahko predmet koncesijskih 
pogodb za storitve ali javnih naročil za 
storitve z zasebnim sektorjem.

(9) Opredelitvena in razvojna faza programa 
Galileo, ki sestavljata raziskovalni del 
programa, sta bili v veliki meri financirani iz 
proračuna Skupnosti za vseevropska 
omrežja. Evropska skupnost naj bi zdaj v 
celoti financirala uvajalno fazo. Kasneje je 
lahko obratovanje sistema po letu 2013
predmet koncesijskih pogodb za storitve ali 
javnih naročil za storitve z zasebnim 
sektorjem.

Or. xm

Obrazložitev

Poročevalec v senci meni, da predlagane spremembe bolj zvesto in natančno odsevajo 
dejansko stanje.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 24
Uvodna izjava 12

(12) Z Uredbo Sveta (ES) št. 1321/2004 z 
dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi 
upravljavskih struktur Evropskega 
satelitskega radionavigacijskega sistema se 
ustanavlja Evropski nadzorni organ za 
GNSS (v nadaljnjem besedilu „nadzorni 
organ“).

črtano

Or. de

Obrazložitev

V členu 2 Uredbe (ES) št. 1321/2004 je bilo kot glavna naloga nadzornega organa 
opredeljeno, da je licenčni organ za zasebna podjetja, ki naj bi sprva izvajala programe 
Galileo. Ker konzorcij ni bil uspešen in je bil predložen spremenjen predlog uredbe, je ta 
naloga postala brezpredmetna, zato bi bilo treba organ odpraviti. Ostale naloge organa 
lahko prevzameta tudi Komisija in Evropska vesoljska agencija.

Predlog spremembe, ki ga vlaga David Hammerstein

Predlog spremembe 25
Uvodna izjava 14

(14) Stroški naložbe in obratovanja sistemov 
Galileo in EGNOS v obdobju 2007–2013 so 
glede na trenutne cene danes ocenjeni na 3,4 
milijarde EUR. V obstoječem finančnem 
načrtu (2007–2013) je že predviden znesek 1 
005 milijonov EUR za zakonodajni predlog 
Komisije za izvajanje uvajalne in 
obratovalne faze programa Galileo. Predlaga 
se, da se navedenemu znesku prišteje 
dodatni znesek 2 100 milijonov EUR, 
katerega sprostitev bo predmet revizije 
trenutnega finančnega okvirja (2007–2013). 
Sredstva izhajajo iz neporabljenih razlik iz 
razdelkov 2 in 5 za leti 2007 in 2008. Zato 
bo besedilo spremenjenega predloga 
določalo, da je v proračunu Skupnosti za 
obdobje 2007–2013 za evropske programe 

(14) Stroški naložbe in obratovanja sistemov 
Galileo in EGNOS v obdobju 2007–2013 so 
glede na trenutne cene danes ocenjeni na 3,4 
milijarde EUR. V obstoječem finančnem 
načrtu (2007–2013) je že predviden znesek 1 
005 milijonov EUR za zakonodajni predlog 
Komisije za izvajanje uvajalne in 
obratovalne faze programa Galileo. Predlaga 
se, da se navedenemu znesku prišteje 
dodatni znesek 2.400 milijonov EUR, 
katerega sprostitev je bila predmet revizije 
trenutnega finančnega okvirja (2007–2013). 
Sredstva izhajajo iz neporabljenih razlik iz 
razdelka 2 za leto 2007. Zato bo besedilo 
spremenjenega predloga določalo, da je v 
proračunu Skupnosti za obdobje 2007–2013 
za evropske programe GNSS treba 
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GNSS treba predvideti znesek 3 105 
milijonov EUR. K financiranju navedenih 
stroškov bo prispeval tudi znesek 300 
milijonov EUR, ki je v okviru 7. okvirnega 
programa za raziskave in razvoj namenjen 
evropskim programom GNSS.

predvideti znesek 3.405 milijonov EUR, ki 
vključujejo znesek 400 milijonov EUR, ki je 
v okviru 7. okvirnega programa za raziskave 
in razvoj namenjen evropskim programom 
GNSS.

Or. en

Obrazložitev

Prilagoditev besedila sprejetemu dogovoru o reviziji finančnega okvira.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Etelka Barsi-Pataky

Predlog spremembe 26
Uvodna izjava 14 a (novo)

(14a) Pri dodeljevanju teh sredstev 
Skupnosti so nujni učinkoviti postopki 
javnih naročil, učinkovita pogajanja o 
pogodbah, s katerimi se doseže ekonomsko 
najugodnejša ponudba, in spoštovanje 
predlaganega časovnega razporeda za 
programe. To zagotovi Komisija.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Teresa Riera Madurell in Inés Ayala Sender

Predlog spremembe 27
Uvodna izjava 14 a (novo)

(14a) V skladu s členom 18 finančne 
uredbe, ki se uporablja za splošni proračun 
Evropskih skupnosti, lahko države članice, 
tretje države in mednarodne organizacije 
na podlagi ustreznih sporazumov finančno 
ali v naravi prispevajo k evropskim 
satelitskim radionavigacijskim programom.

Or. es



PE400.389v01-00 4/30 AM\702557SL.doc

SL

Obrazložitev

Financiranje, opisano v finančni uredbi, bi moralo biti podlaga, ki ureja finančne vidike 
vključenosti držav ali mednarodnih organizacij v projekt Galileo, ki lahko prispevajo v naravi 
ali finančno (taki so bili primeri tretjih držav v zgodnejših fazah). Ne zgolj državam, temveč 
tudi mednarodnim organizacijam, bi bilo treba omogočiti, da se vključijo, čeprav bi bilo treba 
za tovrstno sodelovanje podpisati ustrezen sporazum.

Predlog spremembe, ki ga vlaga David Hammerstein

Predlog spremembe 28
Uvodna izjava 16

(16) Prihodke, ustvarjene z obratovanjem 
sistemov Galileo in EGNOS, mora prejeti 
Evropska skupnost za kompenzacijo naložb, 
ki jih je predhodno prevzela. Mehanizem 
delitve prihodkov pa se bo lahko določil v 
morebitnih pogodbah, sklenjenih z zasebnim 
sektorjem za obratovanje sistemov.

(16) Prihodke, ustvarjene z obratovanjem 
sistemov Galileo in EGNOS, mora prejeti 
Evropska skupnost za kompenzacijo naložb, 
ki jih je prevzela, glede na dejstvo, da bodo 
investicijski stroški za oba sistema v celoti 
pokriti iz javnih sredstev. Mehanizem 
delitve prihodkov pa se bo lahko določil v 
morebitnih pogodbah, sklenjenih z zasebnim 
sektorjem za obratovanje sistemov. 
Omogočiti je treba, da se določijo 
mehanizmi delitve prihodkov ali zamejitve 
cen v vseh pogodbah, sklenjenih z zasebnim 
sektorjem v zvezi s prihodki iz opravljanja 
storitev v sistemu Galileo, da se 
uporabnikom zagotovijo visokokakovostne 
storitve po poštenih cenah in/ali razvijejo 
nove javne storitve.

Or. en

Obrazložitev

Ker javno-zasebna partnerstva niso bila uspešna, saj je imel zasebni sektor težave s 
prevzemanjem tveganj, in bo Galileo zdaj v celoti financiran z javnimi sredstvi, gre 
upravičeno pričakovati, da bodo stranke deležne visokokakovostnih storitev po poštenih 
cenah. V ta namen in glede na analizo trga je mogoče uporabiti različne regulativne 
mehanizme, da se to doseže.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 29
Uvodna izjava 17
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(17) Učinkovito javno upravljanje 
programov Galileo in EGNOS predpostavlja 
jasno razdelitev pristojnosti med Evropsko 
skupnostjo, nadzornim organom in 
Evropsko vesoljsko agencijo, ter 
zagotavljanje izvajanja programov s strani 
Evropske skupnosti, ki jo zastopa Komisija. 
Komisija mora vzpostaviti ustrezne 
instrumente in imeti potrebne vire, zlasti kar 
zadeva pomoč.

(17) Učinkovito javno upravljanje 
programov Galileo in EGNOS predpostavlja 
jasno razdelitev pristojnosti med Evropsko 
skupnostjo in Evropsko vesoljsko agencijo 
ter zagotavljanje izvajanja programov s 
strani Evropske skupnosti, ki jo zastopa 
Komisija. Komisija mora vzpostaviti 
ustrezne instrumente in imeti potrebne vire, 
zlasti kar zadeva pomoč.

Or. de

Obrazložitev

V členu 2 Uredbe (ES) št. 1321/2004 je bilo kot glavna naloga nadzornega organa 
opredeljeno, da je licenčni organ za zasebna podjetja, ki naj bi sprva izvajala programe 
Galileo. Ker konzorcij ni bil uspešen in je bil predložen spremenjen predlog uredbe, je ta 
naloga postala brezpredmetna, zato bi bilo treba organ odpraviti. Ostale naloge organa 
lahko prevzameta tudi Komisija in Evropska vesoljska agencija.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 30
Uvodna izjava 18

(18) Glavna naloga nadzornega organa je 
pomagati Komisiji pri vseh elementih, 
povezanih s potekom programov. Poleg 
tega mora upravljati sredstva, ki so mu 
posebej dodeljena za programe ali mu jih 
dodeli Komisija v skladu s členom 54(2) 
Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 
z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki 
se uporablja za splošni proračun Evropskih 
skupnosti, kakor je bila spremenjena z 
Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1995/2006 
z dne 13. decembra 2006.

črtano

Or. de

Obrazložitev

V členu 2 Uredbe (ES) št. 1321/2004 je bilo kot glavna naloga nadzornega organa 
opredeljeno, da je licenčni organ za zasebna podjetja, ki naj bi sprva izvajala programe 
Galileo. Ker konzorcij ni bil uspešen in je bil predložen spremenjen predlog uredbe, je ta 
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naloga postala brezpredmetna, zato bi bilo treba organ odpraviti. Ostale naloge organa 
lahko prevzameta tudi Komisija in Evropska vesoljska agencija.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 31
Uvodna izjava 19

(19) Evropska vesoljska agencija, ki ima 
strokovno znanje na tehničnem področju, bo 
z Evropsko skupnostjo sklenila večletni 
sporazum, ki bo pokrival tehnične vidike, 
povezane z izvajanjem programov. Da bi 
Komisiji, ki zastopa Evropsko skupnost, 
omogočili polno izvajanje njenega 
pooblastila za nadzor, mora sporazum zlasti
vključevati splošne pogoje upravljanja 
sredstev, zaupanih Evropski vesoljski 
agenciji, in predvideti, da se pri naročilih, 
oddanih na podlagi sporazuma, upoštevajo 
predpisi Skupnosti o javnih naročilih. V tem 
okviru je treba ustrezno upoštevati obstoječe 
dosežke in odobrene naložbe ter po potrebi 
tudi veljavne sporazume.

(19) Evropska vesoljska agencija, ki ima 
strokovno znanje na tehničnem področju, bo 
z Evropsko skupnostjo sklenila večletni 
sporazum v zvezi s programi. Da bi 
Komisiji, ki zastopa Evropsko skupnost, 
omogočili polno izvajanje njenega 
pooblastila za nadzor, mora sporazum zlasti 
vključevati splošne pogoje upravljanja 
sredstev, zaupanih Evropski vesoljski 
agenciji, in predvideti, da se pri naročilih, 
oddanih na podlagi sporazuma, upoštevajo 
predpisi Skupnosti o javnih naročilih. V tem 
okviru je treba ustrezno upoštevati obstoječe 
dosežke, strokovno znanje v industriji in 
odobrene naložbe ter po potrebi tudi 
veljavne sporazume.

Or. fr

Obrazložitev

Besedilo se nanaša na sklenitev večletnega sporazuma, omejenega na tehnične vidike, ki 
vključuje tudi splošne pogoje upravljanja sredstev.

Treba je vzpostaviti povezavo z opisom vloge Evropske vesoljske agencije iz člena 13, v 
katerem bi morale biti zajete tudi obveznosti te agencije, zlasti kar zadeva produktivnost, 
odločanje, poročanje in upravljanje industrije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 32
Uvodna izjava 19 a (novo)

(19a) Ker bo programe financirala 
Evropska skupnost, morajo biti javna 
naročila v okviru programov skladna s 
pravili Skupnosti o javnih naročilih ter v 
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prvi vrsti usmerjena k nadziranju stroškov 
in zmanjševanju tveganj ter k izboljšanju 
učinkovitosti in zmanjševanju odvisnosti. 
Zaželeno je, da se v program uvede element 
konkurence, zato morajo vsa javna naročila 
temeljiti na nabavi iz dveh virov in rednih 
konkurenčnih javnih razpisih, kadar koli je 
to mogoče, razen če bi to povečalo stroške 
in povzročilo zamude, ker bi bilo treba 
prilagoditi oblikovanje in proizvodne 
metode pri dodatnih dobaviteljih. Po drugi 
strani se je treba čim bolj izogibati ozkim 
grlom v dobavi in kar najbolj zmanjšati 
nabavo iz enega vira. Pri naslednjih 
razpisih je treba upoštevati odločitve in 
naložbe Evropske vesoljske agencije ter EU 
v opredelitveni in razvojni fazi programa 
Galileo in EGNOS, da se zagotovi 
kontinuiteta programa in stroškovna 
učinkovitost.

Or. en

Obrazložitev

Da se prepreči zmeda, je treba pojasniti, da se upoštevajo zgolj predhodni dosežki programov 
EGNOS in Galileo, ki sta jih financirala Skupnost in/ali Evropska vesoljska agencija. Druge 
pobude (ki jih torej ne financirata zgoraj navedeni instituciji) bi za program lahko pomenile 
večjo kompleksnost, več tveganj in dodatne stroške, utegnile pa bi povzročiti tudi 
nesprejemljiva izkrivljanja pri razpisih, ki jih zahteva Svet.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vladimír Remek

Predlog spremembe 33
Uvodna izjava 19 a (novo)

(19a) Vsi delovni sklopi za popolno 
operativno zmogljivosti programa Galileo 
morajo biti v skladu z načeli EU o oddaji 
naročil čimbolj odprti za konkurenco. Za 
zagotovitev naložb v vesoljske programe 
morajo biti javna naročila EU bolj odprta 
za nove ponudnike ter mala in srednja 
podjetja, istočasno pa morajo zagotoviti 
tehnološko odličnost in stroškovno 
učinkovitost.
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Or. xm

Obrazložitev

Treba je poudariti preglednost pri oddaji javnih naročil, odprtost in podporo ne zgolj 
uveljavljenim večjim ponudnikom, temveč tudi malim in srednjim podjetjem ter novim 
udeležencem na trgu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 34
Uvodna izjava 19 a (novo)

(19a) Posebno pozornost je treba nameniti 
uravnoteženemu sodelovanju vseh držav 
članic v različnih fazah projekta Galileo. 
Prav tako je pomembno, da zainteresirane 
strani v vseh državah članicah, zlasti mala 
in srednja podjetja, dobijo možnost za 
razvoj in inovacije na podlagi tehnološkega 
znanja v okviru javnih naročil za Galileo.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi njegovega obsega in družbenega pomena bi morala načela projekta Galileo za javna 
naročila spodbujati prost dostop in pošteno konkurenco v celotni industrijski dobavni verigi. 
Torej bi načela morala omogočati uravnoteženo sodelovanje udeležencev iz zasebnega 
sektorja na vseh ravneh, v vseh državah članicah in v vseh preostalih fazah projekta. Zlasti 
mala in srednja podjetja bi morala imeti ustrezne možnosti za razvoj in inovacije v okviru 
javnih naročil za Galileo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 35
Uvodna izjava 20

(20) Za uporabo te uredbe mora Komisiji 
pomagati odbor, imenovan „odbor za 
evropske programe GNSS “. Ker je za 
učinkovito javno upravljanje treba zagotoviti 
enotnost vodenja programov, hitrejše 
sprejemanje odločitev in enak dostop do 
informacij, morajo biti predstavniki 

(20) Za uporabo te uredbe mora Komisiji 
pomagati odbor, imenovan „odbor za 
evropske programe GNSS “. Ker je za 
učinkovito javno upravljanje treba zagotoviti 
enotnost vodenja programov, hitrejše 
sprejemanje odločitev in enak dostop do 
informacij, morajo biti opazovalci 
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upravnega odbora nadzornega organa 
povezani z delom odbora za evropske 
programe GNSS.

Evropskega parlamenta povezani z delom 
odbora za evropske programe GNSS.

Or. de

Obrazložitev

Glede na pomen in finančne posledice programov morajo predstavniki Evropskega 
parlamenta spremljati delo odbora za evropske programe GNSS. S tem bo javnosti 
zagotovljen boljši pretok informacij in večja preglednost. Poleg tega je treba ponovno 
preučiti, kakšno vlogo naj ima nadzorni organ v predlagani ureditvi za izvajanje programov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 36
Uvodna izjava 21 a (novo)

(21a) Evropska skupnost mora biti lastnik 
vseh opredmetenih in neopredmetenih 
sredstev, ustvarjenih ali razvitih v okviru 
programov EGNOS in Galileo. Med 
potekom programa mora imeti možnost, da 
kadar koli prekine pogodbo s katerim koli 
dobaviteljem ali izvajalcem storitev. Zato ne 
sme biti odvisna od posameznih lokacij, 
nad katerimi nima nadzora, ali od 
dobaviteljev, ki se niso zavezali, da sredstev 
ne bodo prenesli na drugo lokacijo. 
Komisija mora torej Evropskemu 
parlamentu in Svetu podati predlog za 
spremembo obstoječe zakonodaje 
Skupnosti, kjer je to potrebno. Zaželeno je, 
da se do vzpostavitve in izvajanja programa 
Galileo ter za zadostitev zahtevam sedanjih 
vlagateljev vanj upravljanje in obratovanje 
sistema EGNOS loči od sistema Galileo, 
dokler ne bo mogoča združitev obeh 
sistemov. Nacionalne in druge pobude iz 
nečlanic Skupnosti, katerih namen je 
zagotoviti Evropski komisiji sredstva in/ali
storitve za program, se sprejmejo, če se 
sredstva v celoti in brez stroškov prenesejo 
na Komisijo, če niso vir dolgoročnih 
obveznosti Komisije in če ne izkrivljajo 
evropske razsežnosti programa.
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Or. en

Obrazložitev

Komisija mora ves čas ohraniti pogajalsko moč in biti čim manj odvisna od lokacij in 
sredstev, ki niso v celoti pod njenim nadzorom ali pri katerih nima izključnih pravic, ki bi 
omogočale prenos z majhnimi stroški, če bi se to izkazalo za potrebno.

Dejstvo je, da je EGNOS sedaj že pred certifikacijo. Že sedaj omogoča stalne 
visokokakovostne signale po vsej Evropi. Zaradi učinkovitosti in da bi se bolje pripravili na 
Galileo, je treba ločiti zadeve v zvezi s programoma in EGNOS omogočiti delovanje, ki ne bo 
odvisno od napredovanja projekta Galileo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vladimír Remek

Predlog spremembe 37
Člen 1, odstavek 3

Sistem, ki izhaja iz programa Galileo, je 
infrastruktura avtonomnega GNSS, 
sestavljena iz konstelacije satelitov in 
prizemnih postaj.

Sistem, ki izhaja iz programa Galileo, je 
infrastruktura avtonomnega GNSS, 
sestavljena iz konstelacije satelitov in 
globalnega omrežja prizemnih postaj.

Or. cs

Obrazložitev

Poročevalec v senci meni, da predlagano besedilo bolj točno odraža, kako bo predlagani 
sistem deloval in kakšna bo njegova infrastruktura.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Umberto Guidoni

Predlog spremembe 38
Člen 1, odstavek 3 a (novo)

Evropska skupnost je lastnik sistemov 
EGNOS in Galileo ter vseh opredmetenih 
in neopredmetenih sredstev, ustvarjenih ali 
razvitih v okviru teh programov.

Or. it

Obrazložitev

Sistema EGNOS in Galileo sta stebra evropskega satelitskega radionavigacijskega sistema 
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(GNSS) in za njuno izvajanje je odgovorna izključno Evropska skupnost. Zato je nujno, da je 
Skupnost lastnica obeh sistemov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 39
Člen 4, odstavek 4

4. V pogodbah ali sporazumih, ki jih sklene
Evropska skupnost, so določeni pogoji in 
načini za morebitno udeležbo tretjih držav
pri dodatnem financiranju programa.

4. V zagotavljanje dodatnih finančnih 
sredstev za program so lahko vključene tudi 
tretje države. V pogodbah ali sporazumih, ki 
jih Evropska skupnost v skladu s členom 
300(3) Pogodbe o ES sklene s temi tretjimi 
državami, so določeni pogoji in podrobna 
pravila za njihovo udeležbo ter njihove 
pravice in dolgoročne obveznosti iz 
programa.

Or. en

Obrazložitev

Izkazalo se je, da se je prejšnje sodelovanje tretjih držav slabo vodilo, kar pomeni, da se te 
države z ničemer niso zavezale. Zato je treba jasno navesti, da se tretje države lahko vključijo 
v Galileo zgolj pod določenimi pogoji.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Teresa Riera Madurell in Inés Ayala Sender

Predlog spremembe 40
Člen 4, odstavek 4

4. V pogodbah ali sporazumih, ki jih sklene 
Evropska skupnost, so določeni pogoji in 
načini za morebitno udeležbo tretjih držav 
pri dodatnem financiranju programa.

4. Države članice lahko zagotovijo dodatna 
finančna sredstva za program. Zagotovijo 
jih lahko tudi tretje države in mednarodne 
organizacije. V pogodbah ali sporazumih, ki 
jih sklene Evropska skupnost, so določeni 
pogoji in načini za morebitno udeležbo 
tretjih držav pri dodatnem financiranju 
programa.

Or. es

Obrazložitev

Galileo je bil zamišljen kot globalni sistem. Države članice lahko zagotovijo dodatna sredstva 
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za program, ki pa zahteva tudi sodelovanje tretjih držav in mednarodnih organizacij, če naj bi 
sistem doživel svetovni uspeh. Sporazumi ali konvencije, ki se uporabljajo za urejanje 
tovrstnega sodelovanja, morajo v skladu s Pogodbo vključevati pogoje in pravila, ki jasno 
opredeljujejo njegovo naravo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 41
Člen 5

Obratovanje sistema EGNOS zajema zlasti 
vodenje infrastrukture, vzdrževanje, 
nenehno izboljševanje ter prenavljanje 
sistema, postopke certificiranja in 
standardizacije, povezane s programi, ter 
trženje sistema.

Obratovanje sistema EGNOS zajema zlasti 
vodenje infrastrukture, vzdrževanje, 
nenehno izboljševanje ter prenavljanje 
sistema, postopke certificiranja in 
standardizacije, povezane s programi, ter 
trženje signalov sistema.

Lastništvo sistema se prenese na Komisijo 
ob podpisu sporazuma z njegovimi 
sedanjimi lastniki, katerim prenos priznava 
naložbe, za katere so se dogovorili, zagotovi 
pa tudi neprekinjeno zmogljivost na sedanji 
visoki ravni ter neprekinjeno veljavnost 
sedanjih industrijskih pogodb za obdobje, 
ki se ga določi.

Or. fr

Obrazložitev

Odgovornost Komisije je, da izpolni pričakovanja sedanjih vlagateljev v EGNOS, zagotovi 
neprekinjenost programa ter v celoti izkoristi pogodbe in izkušene industrijske izvajalce v 
okviru EGNOS.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 42
Člen 6

1. Evropska skupnost zagotavlja 
financiranje obratovanja sistema EGNOS, ne 
da bi to vplivalo na morebitno udeležbo 
zasebnega sektorja.

1. Evropska skupnost zagotavlja 
financiranje obratovanja sistema EGNOS, ne 
da bi to vplivalo na morebitno udeležbo 
zasebnega sektorja.

2. Evropska skupnost certificira sistem in 
za uporabnike ključne storitve.
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3. Evropska skupnost podpira ukrepe za 
promocijo in prodajo sistemov, ki 
dopolnjujejo EGNOS, da bi se razširilo 
področje, ki ga EGNOS pokriva, ter 
njegovih izvoznih različic, da bi te dele 
sveta pripravili na uvedbo programa 
Galileo.
4. Evropska skupnost je odgovorna za 
izvedbo trženja in določitev predoperativnih 
dejavnosti za sklenitev prihodnjih pogodb 
za Galileo.

2. Sprva bo obratovanje sistema EGNOS 
prednostno predmet javnega naročila za 
storitve z zasebnim sektorjem. Nato pa bo 
morda postalo sestavni del obratovalne faze 
sistema Galileo.

5. Sprva bo obratovanje sistema EGNOS 
prednostno predmet javnega naročila za 
storitve z zasebnim sektorjem. Nato pa bo 
morda postalo sestavni del obratovalne faze 
sistema Galileo.

Or. fr

Obrazložitev

Za certificiranje sistemov EGNOS in Galileo je izključno odgovorna Skupnost. Glede na 
pričakovano naravo storitev bo odgovorna tudi za uvajanje storitev, ki so po svoji naravi 
javne, in ukrepov v podporo izvozu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 43
Člen 6 a (novo)

Člen 6a
Lastništvo sredstev

Evropska skupnost si prizadeva postati 
lastnik vseh opredmetenih in 
neopredmetenih sredstev, ustvarjenih ali 
razvitih v okviru programov, in se ustrezno 
pogaja s sedanjimi zainteresiranim stranmi 
(npr. EGNOS).

Or. en

Obrazložitev

Komisija ne more postati lastnik, dokler ne pridobi pravic za to. Tako je na primer EGNOS 
danes delno v lasti evropskih organov za upravljanje zračnega prometa.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Vladimír Remek

Predlog spremembe 44
Člen 6 a (novo)

Člen 6a
Lastništvo

Evropska skupnost je lastnik vseh 
opredmetenih in neopredmetenih sredstev 
programa Galileo, ustvarjenih ali razvitih v 
razvojni in uvajalni fazi.

Or. xm

Obrazložitev

Dejstvo, da bi Evropska skupnost morala postati lastnik vse opredmetene in neopredmetene 
lastnine, ki je bila ustvarjena in izdelana v razvojni in uvajalni fazi, je logična posledica 
spremembe sprva predlaganega načina financiranja, v skladu s katero je ES sprejela polno 
odgovornost, zasebni sektor pa je bil izključen.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 45
Člen 7, točka (c)

(c) dejavnosti, povezane z obratovanjem 
sistemov ter s predhodnimi ali 
pripravljalnimi ukrepi.

(c) dejavnosti, povezane z obratovanjem 
sistemov EGNOS in Galileo ter s 
predhodnimi ali pripravljalnimi ukrepi.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 46
Člen 8, odstavek 1 a (novo)

1a. Znesek iz odstavka 1 je pogojen z 
učinkovitimi postopki javnih naročil in 
pogajanji o pogodbah za ekonomsko 
najugodnejšo ponudbo, doseganjem polne 
zmogljivosti, nepretrganostjo programa, 
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obvladovanjem tveganj in spoštovanjem 
časovnega razporeda.

Or. en

Obrazložitev

Treba je omeniti, da se bo Galileo uvajal in predajal v uporabo postopoma. Kot EGNOS in 
vsi kompleksni sistemi bo tudi ta sistem operativen, ko bo razvoj programske opreme šel skozi 
toliko faz in prilagoditev, da bo dosežena polna zmogljivost in se bo certifikacija zaključila. 
Navajanje nepretrganosti se nanaša na resolucijo Sveta o tej zadevi, ki skuša ohraniti 
pretekle dosežke v fazi IOV, ki je zdaj ponovno aktualna.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Etelka Barsi-Pataky

Predlog spremembe 47
Člen 8, odstavek 4

4. Znesek, omenjen v prvem odstavku tega 
člena, ne upošteva nepredvidenih finančnih 
obveznosti, ki bi jih Evropska skupnost 
utegnila nositi, zlasti obveznosti, povezanih 
z javnim značajem lastništva sistemov. V 
takem primeru bo Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu predložila ustrezne 
predloge.

4. Znesek, omenjen v prvem odstavku tega 
člena, ne upošteva nepredvidenih finančnih 
obveznosti, ki bi jih Evropska skupnost 
utegnila nositi, zlasti obveznosti, povezanih 
z javnim značajem lastništva sistemov. 
Komisija zato Evropskemu parlamentu in 
Svetu v letu 2010 poleg vmesnega pregleda 
predloži tudi predlog, s katerim 
proračunskemu organu za obdobje 
finančnega načrtovanja z začetkom leta 
2014 in za obdobje do konca programa 
omogoči odločanje o javnih sredstvih in 
obveznostih, vključno z vsemi obveznostmi, 
ki so potrebne za obratovalno fazo in 
izvirajo iz odgovornosti, povezanih z javnim
lastništvom sistema.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 48
Člen 8, odstavek 4

4. Znesek, omenjen v prvem odstavku tega 
člena, ne upošteva nepredvidenih finančnih 
obveznosti, ki bi jih Evropska skupnost 

4. Znesek, omenjen v prvem odstavku tega 
člena, ne upošteva nepredvidenih finančnih 
obveznosti, ki bi jih Evropska skupnost 
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utegnila nositi, zlasti obveznosti, povezanih 
z javnim značajem lastništva sistemov. V 
takem primeru bo Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu predložila ustrezne 
predloge.

utegnila nositi, zlasti obveznosti, povezanih 
z javnim značajem lastništva sistemov in 
spodbujanjem trgov. Komisija zato
Evropskemu parlamentu in Svetu v letu 
2010 poleg vmesnega pregleda predloži tudi 
predlog, s katerim proračunskemu organu 
za obdobje finančnega načrtovanja z 
začetkom leta 2014 omogoči odločanje o 
potrebnih sredstvih, vključno z 
obveznostmi, ki bi jih Evropska skupnost 
lahko imela zaradi javnega lastništva in 
spodbujanja trgov.

Or. en

Obrazložitev

V poročilu se omenjajo podobni tehnični vidiki, treba je omeniti tudi pravne, finančne in tržne 
vidike, povezane s programom Galileo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga David Hammerstein

Predlog spremembe 49
Člen 9

Prihodki od obratovanja Prihodki
Prihodke od obratovanja sistemov prejme 
Evropska skupnost. Plačajo se v proračun 
Skupnosti in namenijo evropskim 
programom GNSS. Če se obseg namenskih 
prihodkov izkaže za bistveno večjega od 
predvidenega, se načelo dodelitve spremeni.

Prihodke od obratovanja sistemov prejme 
Evropska skupnost. Plačajo se v proračun 
Skupnosti in se lahko namenijo evropskim 
programom GNSS, če to odobrita Svet in 
Evropski parlament.

Mehanizem delitve prihodkov se lahko 
določi v morebitni(-ih) pogodbi(-ah), 
sklenjeni(-ih) z zasebnim sektorjem.

Mehanizem delitve prihodkov se lahko 
določi v morebitni(-ih) pogodbi(-ah), 
sklenjeni(-ih) z zasebnim sektorjem.

Mehanizmi delitve prihodkov ali zamejitve 
cen se lahko določijo tudi v morebitnih 
pogodbah, sklenjenih z zasebnim sektorjem, 
v zvezi s prihodki iz opravljanja storitev v 
sistemu Galileo, da se uporabnikom 
zagotovijo visokokakovostne storitve po 
poštenih cenah in/ali razvijejo nove javne 
storitve, kot je opisano v prilogi 1.

Or. en
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Obrazložitev

Ker javno-zasebna partnerstva niso bila uspešna, saj je imel zasebni sektor težave s 
prevzemanjem tveganj, in bo Galileo zdaj v celoti financiran z javnimi sredstvi, gre 
upravičeno pričakovati, da bodo stranke deležne visokokakovostnih storitev po poštenih 
cenah. V ta namen in glede na analizo trga je mogoče uporabiti različne regulativne 
mehanizme, da se to doseže.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 50
Člen 10, odstavek 1

Javno upravljanje programov temelji na 
načelu stroge razdelitve pristojnosti med 
Evropsko skupnostjo, ki jo zastopa 
Komisija, Nadzornim organom za evropski 
GNSS (v nadaljnjem besedilu „nadzorni 
organ“) in Evropsko vesoljsko agencijo.

Javno upravljanje programov temelji na 
načelu stroge razdelitve pristojnosti med 
Evropsko skupnostjo, ki jo zastopa 
Komisija, in Evropsko vesoljsko agencijo.

Or. de

Obrazložitev

V členu 2 Uredbe (ES) št. 1321/2004 je bilo kot glavna naloga nadzornega organa 
opredeljeno, da je licenčni organ za zasebna podjetja, ki naj bi sprva izvajala programe 
Galileo. Ker konzorcij ni bil uspešen in je bil predložen spremenjen predlog uredbe, je ta 
naloga postala brezpredmetna, zato bi bilo treba organ odpraviti. Ostale naloge organa 
lahko prevzameta tudi Komisija in Evropska vesoljska agencija.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 51
Člen 10, odstavek 2

Evropska skupnost, ki jo zastopa Komisija, 
zagotavlja izvajanje programov brez 
poseganja v določbe Uredbe (ES) št. 
1321/2004. Komisija v ta namen vzpostavi 
ustrezne instrumente in razpolaga z viri, 
potrebnimi za izpolnitev svoje naloge. Za 
pomoč pri spremljanju in vodenju 
programov se lahko obrne na neodvisne 
strokovnjake. Lahko se obrne tudi na 
strokovnjake iz držav članic in naroči 

Evropska skupnost, ki jo zastopa Komisija, 
zagotavlja izvajanje programov brez 
poseganja v določbe Uredbe (ES) št. 
1321/2004. Komisija v ta namen vzpostavi 
ustrezne instrumente in razpolaga z viri in 
pravicami, potrebnimi za izpolnitev svojih 
nalog. Lahko se obrne tudi na strokovnjake 
iz držav članic in naroči finančne ali 
strokovne revizije.
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finančne ali strokovne revizije.

Or. en

Obrazložitev

Koristno je omeniti, ne zgolj da mora Komisija razpolagati z ustreznimi viri, temveč tudi da 
bo za izpolnitev svojih nalog morda morala pridobiti pravice.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 52
Člen 12

Člen 12 črtano
Vloga nadzornega organa

Nadzorni organ Komisiji pomaga pri vseh 
elementih programa, pri katerih ga 
Komisija zaprosi za pomoč, ne da bi to 
vplivalo na naloge, ki so mu zaupane z 
Uredbo (ES) št. 1321/2004. Zagotavlja 
upravljanje in nadzor uporabe sredstev, ki 
mu jih za programe posebej dodeli 
Evropska skupnost. Nadzornemu organu so 
ta sredstva dana na razpolago s sklepom o 
prenosu pooblastil v skladu s členom 54(2) 
Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 in 
določbami Uredbe (ES) št. 1321/2004.
Komisija na podlagi sklepa o prenosu 
pooblastil iz prejšnjega odstavka z 
nadzornim organom sklene pogodbo o 
prenosu pooblastil. Pogodba o prenosu 
pooblastil določa splošne pogoje 
upravljanja sredstev, zaupanih nadzornemu 
organu, in zlasti ukrepe, ki jih je treba 
izvesti, povezano financiranje, postopke 
upravljanja ter ukrepe spremljanja in 
nadzora.

Or. de

Obrazložitev

V členu 2 Uredbe (ES) št. 1321/2004 je bilo kot glavna naloga nadzornega organa 
opredeljeno, da je licenčni organ za zasebna podjetja, ki naj bi sprva izvajala programe 
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Galileo. Ker konzorcij ni bil uspešen in je bil predložen spremenjen predlog uredbe, je ta 
naloga postala brezpredmetna, zato bi bilo treba organ odpraviti. Ostale naloge organa 
lahko prevzameta tudi Komisija in Evropska vesoljska agencija.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Teresa Riera Madurell in Inés Ayala Sender

Predlog spremembe 53
Člen 12 a (novo)

Člen 12a
Načela, na katerih temeljijo javna naročila 

za uvajalno fazo programa Galileo
Med uvajalno fazo programa Galileo 
temeljijo pravila o javnih naročilih 
Skupnosti med drugim na naslednjih 
načelih:
(a) konkurenčni razpis za vse sklope v 
enem samem postopku, na katerem se 
lahko vsak neodvisni pravni organ ali 
skupina, ki jo v ta namen predstavlja pravni 
organ, poteguje za vlogo glavnega 
pogodbenika največ dveh od šestih glavnih 
delovnih sklopov;
(b) za najmanj 40 % skupne vrednosti 
dejavnosti je treba s konkurenčnim 
razpisom na različnih ravneh skleniti 
podizvajalske pogodbe s podjetji, ki ne 
spadajo v skupine, katerih organ je glavni 
pogodbenik za enega od glavnih delovnih 
sklopov.

Or. es

Obrazložitev

V uredbi mora biti vsebovana in določena politika javnih naročil, ki jo je treba zasledovati. 
Poleg tega je treba v prilogo I vključiti delovne sklope, na katere se razdelijo javna naročila 
in za katere velja pravilo o 40-odstotni oddaji del podizvajalcem.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 54
Člen 13, odstavek 2
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V sporazumu so določeni splošni pogoji 
upravljanja sredstev, zaupanih Evropski 
vesoljski agenciji, in zlasti ukrepi, ki jih je 
treba izvesti, povezano financiranje, 
postopki upravljanja, ukrepi spremljanja in 
nadzora, ukrepi, ki se uporabljajo v primeru 
pomanjkljivega izvajanja sporazuma ter 
sistem lastništva opredmetenih in 
neopredmetenih sredstev.

V večletnem sporazumu so določeni splošni 
pogoji upravljanja sredstev, zaupanih 
Evropski vesoljski agenciji, in zlasti ukrepi, 
ki jih je treba izvesti (npr. načrt za postopno 
uvajanje sistema), povezano financiranje, 
postopki upravljanja, ukrepi spremljanja in 
nadzora, ukrepi, ki se uporabljajo v primeru 
pomanjkljivega izvajanja sporazuma ter 
sistem lastništva opredmetenih in 
neopredmetenih sredstev.

Or. en

Obrazložitev

Treba je omeniti, da se bo Galileo uvajal in predajal v uporabo postopoma. Kot EGNOS in 
vsi kompleksni sistemi bo tudi ta sistem operativen, ko bo razvoj programske opreme šel skozi 
toliko faz in prilagoditev, da se bo lahko zaključila certifikacija.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Etelka Barsi-Pataky

Predlog spremembe 55
Člen 13, odstavek 2 a (novo)

2a. Večletni sporazum določa tudi 
naslednje:
(a) Evropska vesoljska agencija pri javnih 
naročilih uporablja pravila Skupnosti.
(b) Evropska vesoljska agencija zagotovi 
jasno, pregledno in pravočasno obveščanje 
o veljavnih pravilih javnega naročanja, 
merilih za izbor in vseh drugih zadevah v 
povezavi s tem.
(c) Javna naročila v okviru večletnega 
sporazuma stremijo k odprtemu dostopu in 
pošteni konkurenci v celotni industrijski 
dobavni verigi ter k spodbujanju 
uravnotežene udeležbe akterjev iz 
zasebnega sektorja, zlasti malih in srednjih 
podjetij, v državah članicah. Evropska 
vesoljska agencija se izogiba ustvarjanju ali 
krepitvi prevladujočih položajev.
(d) Evropska vesoljska agencija razdeli 
pogodbe v zvezi z infrastrukturo v glavne 
segmentne sklope in dodatne delovne 
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sklope.
(e) Vzporedno se, kjer je to možno, razpiše 
nabava iz dveh virov, da bi se zmanjšala 
tehnološka in industrijska tveganja ter 
odvisnost in izboljšal splošni nadzor nad 
stroški in časovnim razporedom programa.
(f) Kjer razpisi za nabavo iz dveh virov niso 
možni, mora pogodba zagotoviti, da bo 
pogodbenik pri sklepanju pogodb s 
podizvajalci uporabil pravila Skupnosti o 
javnih naročilih in spoštoval cilje, določene 
v tem členu. Obseg in vrednost pogodb s 
podizvajalci se v primeru nabave iz enega 
vira določi v pogodbi z izbranim glavnim 
pogodbenikom.
(g) Pri oddaji javnih naročil Evropska 
vesoljska agencija upošteva odločitve, 
naložbe in dosežke, kolikor je to potrebno, 
iz opredelitvene in razvojne faze programa 
Galileo.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 56
Člen 13, odstavek 2 a (novo)

Večletni sporazum predvidi tudi naslednje:
(a) Evropska vesoljska agencija uporablja 
določbe Skupnosti o javnih naročilih.
(b) Evropska vesoljska agencija zagotovi 
pravočasno in pregledno obveščanje o 
veljavnih pravilih javnega naročanja, 
merilih za izbor in vseh drugih zadevah v 
povezavi s tem, ki ga izvede tako, da ne 
more biti napačno razumljeno.
(c) Kadar se oddaja javnih naročil razpiše 
pod pogoji večletnega sporazuma, si je 
treba prizadevati za zagotovitev prostega 
dostopa in poštene konkurence v celotni 
industrijski dobavni verigi ter v vseh 
državah članicah spodbujati uravnoteženo 
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udeležbo akterjev iz zasebnega sektorja. 
Evropska vesoljska agencija mora skrbeti, 
da se ne ustvarijo ali krepijo prevladujoči 
položaji.
(d) Evropska vesoljska agencija razdeli 
pogodbe v zvezi z infrastrukturo v glavne 
segmentne sklope in dodatne delovne 
sklope.

(e) Pogodbe se dodelijo vzporedno, z 
nabavo iz dveh virov pod ravnijo segmenta 
vedno, ko je to možno, da bi se zmanjšala 
tehnološka in industrijska tveganja ter 
odvisnost in izboljšal splošni nadzor nad 
stroški in časovnim razporedom programa. 
Če se na podlagi tega izvajanje storitev 
dodeli podjetju iz tretje države, mora imeti 
drugo podjetje sedež v Evropski uniji in se 
mu dodeli enak delež pogodbenega dela.
(f) Kjer dodelitev pogodb za nabavo iz dveh 
virov ni možna, mora biti v pogodbi 
določeno, da bo pogodbenik pri sklepanju 
pogodb s podizvajalci uporabil pravila 
Skupnosti o javnih naročilih in spoštoval 
določbe iz tega člena. Obseg in vrednost 
pogodb s podizvajalci se v primeru nabave 
iz enega vira določi v pogodbi z izbranim 
glavnim pogodbenikom.
(g) Evropska vesoljska agencija pri 
pogajanjih o pogodbah upošteva zadevne 
odločitve, že sklenjene pogodbe, naložbe in 
storitve iz opredelitvene in razvojne faze 
programa Galileo.

Or. de

Obrazložitev

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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Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 57
Člen 13, odstavek 2 a (novo)

Večletni sporazum določa tudi naslednje:
(a) Evropska vesoljska agencija pri javnih 
naročilih uporablja pravila Skupnosti.
(b) Evropska vesoljska agencija zagotovi 
pregledno in pravočasno obveščanje o 
splošnem časovnem načrtu programa, o 
vsakem posameznem mejniku (npr. 
postopnost programa) in o njihovem 
izvajanju. Zlasti jasno obvešča o veljavnih 
pravilih javnega naročanja, merilih za 
izbor in vseh drugih zadevah v povezavi s 
tem.
(c) Javna naročila v okviru večletnega 
sporazuma stremijo h kontinuiteti 
programa, uporabi preteklih dosežkov, 
ustreznemu obvladovanju tveganja, 
stroškovni učinkovitosti, k odprtemu 
dostopu in pošteni konkurenci v celotni 
industrijski dobavni verigi ter k 
spodbujanju uravnotežene udeležbe 
akterjev iz zasebnega sektorja v državah 
članicah. Evropska vesoljska agencija se 
izogiba ustvarjanju ali krepitvi 
prevladujočih položajev, istočasno pa 
zagotavlja dolgoročno oskrbo, 
konkurenčnost industrije, najvišje možne 
tehnološke standarde in najboljše rešitve.
(d) Evropska vesoljska agencija razdeli 
pogodbe v zvezi z infrastrukturo v glavne 
segmentne sklope in dodatne delovne 
sklope.
(e) Vzporedno se, kjer je to možno, razpiše 
nabava iz dveh virov, da bi se zmanjšala 
tehnološka in industrijska tveganja ter 
odvisnost, izboljšal splošni nadzor nad 
stroški in časovnim razporedom programa 
ter zmanjšala tveganja v programu.
(f) Kjer razpisi za nabavo iz dveh virov niso 
možni, mora pogodba zagotoviti, da bo 
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pogodbenik pri sklepanju pogodb s 
podizvajalci uporabil pravila Skupnosti o 
javnih naročilih in spoštoval cilje, določene 
v tem členu.
(g) Pri pogajanjih o pogodbah Evropska 
vesoljska agencija upošteva, kolikor je to 
potrebno, odločitve, naložbe in dosežke 
Skupnosti in Evropske vesoljske agencije iz 
opredelitvene in razvojne faze programov 
Galileo in EGNOS.
(h) Evropska vesoljska agencija svoje 
upravljanje organizira tako, da so postopki 
odločanja in poročanje hitri in učinkoviti.

Or. en

Obrazložitev

Resolucija, ki jo je sprejel Svet za promet, zagotavlja kontinuiteto programa, ekonomsko 
najugodnejše ponudbe, dolgoročnost, visoko učinkovitost in kakovost, tveganja pa ohranja v 
razumnem okviru.

Da se prepreči zmeda, je treba pojasniti, da se upoštevajo zgolj predhodni dosežki programov 
EGNOS in Galileo, ki sta jih financirala Skupnost in/ali Evropska vesoljska agencija. Druge 
pobude (ki jih torej ne financirata zgoraj navedeni instituciji) bi za program lahko pomenile 
večjo kompleksnost, več tveganj in dodatne stroške, utegnile pa bi povzročiti tudi 
nesprejemljiva izkrivljanja pri razpisih, ki jih zahteva Svet.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Den Dover

Predlog spremembe 58
Člen 13, odstavek 2 a (novo)

Večletni sporazum določa tudi naslednje:
(a) Evropska vesoljska agencija pri javnih 
naročilih uporablja pravila Skupnosti.
(b) Evropska vesoljska agencija zagotovi 
jasno, pregledno in pravočasno obveščanje 
o veljavnih pravilih javnega naročanja, 
merilih za izbor in vseh drugih zadevah v 
povezavi s tem.
(c) Javna naročila v okviru večletnega 
sporazuma stremijo k odprtemu dostopu in 
pošteni konkurenci v celotni industrijski
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dobavni verigi ter k spodbujanju 
uravnotežene udeležbe akterjev iz 
zasebnega sektorja v državah članicah. 
Evropska vesoljska agencija se izogiba 
ustvarjanju ali krepitvi prevladujočih 
položajev.
(d) Evropska vesoljska agencija razdeli 
pogodbe v zvezi z infrastrukturo v glavne 
segmentne sklope in dodatne delovne 
sklope.
(e) Vzporedno se, kjer je to možno, razpiše 
nabava iz dveh virov, da bi se zmanjšala 
tehnološka in industrijska tveganja ter 
odvisnost in izboljšal splošni nadzor nad 
stroški in časovnim razporedom programa.
(f) Kjer razpisi za nabavo iz dveh virov niso 
možni, mora pogodba zagotoviti, da bo 
pogodbenik pri sklepanju pogodb s 
podizvajalci uporabil pravila Skupnosti o 
javnih naročilih in spoštoval cilje, določene 
v tem členu. Obseg in vrednost pogodb s 
podizvajalci se v primeru nabave iz enega 
vira določi v pogodbi z izbranim glavnim 
pogodbenikom.
(g) Pri oddaji javnih naročil Evropska 
vesoljska agencija upošteva odločitve, 
naložbe in dosežke, kolikor je to potrebno, 
iz opredelitvene in razvojne faze programa 
Galileo.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Umberto Guidoni

Predlog spremembe 59
Člen 13, odstavek 3 a (novo)

Namen javnih naročil je zagotoviti pogoje 
za prosto konkurenco na vseh stopnjah 
industrijske dobave, spodbujati 
uravnoteženo sodelovanje udeležencev iz 
zasebnega sektorja, zlasti malih in srednjih 
podjetij, v državah članicah in izogibati se 
ustvarjanju ali krepitvi prevladujočih 
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položajev.
Kolikor je to možno, je treba zagotoviti 
nabavo iz vzporednih virov, da bi se 
zmanjšala tehnološka in industrijska 
tveganja ter izboljšal splošni nadzor nad 
stroški in časovnim okvirom programa.

Or. it

Obrazložitev

Nujno je zagotoviti, da se uporabljajo pravila Skupnosti o javnih naročilih. Treba je 
zagotoviti pogoje prostega dostopa in svobodne konkurence v celotni industrijski dobavni 
verigi, da ne pride do monopolov. Za program so potrebna pravila Skupnosti o javnih 
naročilih, ki bodo zagotovila uravnoteženo sodelovanje evropske industrije, zlasti malih in 
srednjih podjetij, ki morajo imeti možnost, da sodelujejo v razpisnih postopkih za Galileo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 60
Člen 13, odstavek 3 a (novo)

V različnih fazah projekta je treba 
zagotoviti uravnoteženo sodelovanje vseh 
držav članic. Prav tako morajo 
zainteresirane strani v vseh državah 
članicah, zlasti mala in srednja podjetja, 
dobiti možnost za razvoj in inovacije na 
podlagi tehnološkega znanja v okviru 
javnih naročil za Galileo.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi njegovega obsega in družbenega pomena bi morala načela projekta Galileo za javna 
naročila spodbujati prost dostop in pošteno konkurenco v celotni industrijski dobavni verigi. 
Zlasti mala in srednja podjetja bi morala imeti ustrezne možnosti za razvoj in inovacije v 
okviru javnih naročil za Galileo. Poročevalec je na to ustrezno opozoril v obrazložitvi k 
predlogu spremembe 16. Zaradi jasnosti in preglednosti je v uredbi treba tudi izrecno navesti 
uravnoteženo sodelovanje zainteresiranih strani, vključno z malimi in velikimi podjetji, v vseh 
državah članicah.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Den Dover

Predlog spremembe 61
Člen 13, odstavek 3 a (novo)

Komisija spremlja in ocenjuje postopke 
javnih naročil, ki jih razpiše Evropska 
vesoljska agencija, konkurenco in zadevne 
trge EU ter o tem poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu v rednih četrtletnih 
razmakih.

Or. en

Obrazložitev

Člen ne določa, da mora Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu redno poročati o 
napredku projekta Galileo. Z navedenim postopkom bosta Evropski parlament in Svet lahko 
spremljala potek postopkov javnih naročil za projekt Galileo ter v celoti prevzela deljeno 
politično odgovornost za program.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vladimír Remek

Predlog spremembe 62
Člen 14, odstavek 2

2. V primeru sklicevanja na ta odstavek se 
uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 
1999/468/ES, v skladu z določbami člena 8 
Sklepa.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 
1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 
Sklepa.

Or. cs

Obrazložitev

V skladu s predlogom uredbe mora odbor za evropske programe GNSS sprejeti izvedbene 
določbe zlasti s potrjevanjem večletnih in letnih delovnih programov. Države članice morajo 
biti kar najbolj vključene v sprejemanje tako pomembnih izvedbenih sklepov. Za ta namen je 
najprimernejši postopek komitologije regulativni postopek, določen v členu 5 sklepa 
1999/468. Odbor, ustanovljen z uredbo št. 680/2007 (o določitvi splošnih pravil za dodelitev 
finančne pomoči Skupnosti na področju vseevropskih prometnih in energetskih omrežij), ki 
med drugim odloča tudi o letnem in večletnem delovnem programu financiranja 
vseevropskega prometnega omrežja, je tudi regulativen.



PE400.389v01-00 28/30 AM\702557SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 63
Člen 14, odstavek 4

4. Predstavniki upravnega odbora 
nadzornega organa sodelujejo pri delu 
odbora za evropske programe GNSS.
Predstavniki upravnega odbora za satelitske 
navigacijske programe Evropske vesoljske 
agencije prav tako lahko sodelujejo pri delu 
odbora za evropske programe GNSS pod 
pogoji, določenimi v njegovem poslovniku.

4. Predstavniki upravnega odbora za 
satelitske navigacijske programe Evropske 
vesoljske agencije prav tako lahko 
sodelujejo pri delu odbora za evropske 
programe GNSS pod pogoji, določenimi v 
njegovem poslovniku. Evropski parlament 
ima status opazovalca.

Or. de

Obrazložitev

Glede na pomen in finančne posledice programov morajo predstavniki Evropskega 
parlamenta spremljati delo odbora za evropske programe GNSS. S tem bo javnosti 
zagotovljen boljši pretok informacij in večja preglednost. Poleg tega je treba ponovno 
preučiti, kakšno vlogo naj ima nadzorni organ v predlagani ureditvi za izvajanje programov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Den Dover

Predlog spremembe 64
Člen 14, odstavek 4 a (novo)

4a. Komisija poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu v rednih četrtletnih 
razmakih o fizičnem napredku pri projektu 
Galileo, doseženem v primerjavi s 
pripravljenimi programi, finančnih 
posledicah in tržnih priložnostih.

Or. en

Obrazložitev

Sedanji člen 4(novo) ne določa, da mora Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu redno 
poročati o napredku projekta Galileo. Z navedenim postopkom bosta Evropski parlament in 
Svet lahko spremljala potek projekta Galileo ter v celoti prevzela deljeno politično 
odgovornost za program.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 65
Priloga, Cilji evropskih programov GNSS, zaporedna točka 2

Ponuditi „storitev varovanja življenj“ 
(imenovano „Safety of Life Service“ ali 
SoL), ki je namenjena uporabnikom, za 
katere je varnost bistvenega pomena, in ki 
izpolnjuje zlasti zahteve letalskega, 
pomorskega in železniškega sektorja. 
Storitev izpolnjuje tudi zahtevo po stalnosti 
in vsebuje funkcijo celovitosti, ki omogoča, 
da je uporabnik obveščen v primeru 
nepravilnega delovanja sistema.

Ponuditi „storitev varovanja življenj“ 
(imenovano „Safety of Life Service“ ali 
SoL), ki je namenjena uporabnikom, za 
katere je varnost bistvenega pomena, in ki 
izpolnjuje zlasti zahteve letalskega, 
pomorskega, železniškega in cestnega 
sektorja. Storitev izpolnjuje tudi zahtevo po 
stalnosti in vsebuje funkcijo celovitosti, ki 
omogoča, da je uporabnik obveščen v 
primeru nepravilnega delovanja sistema.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlagata Teresa Riera Madurell in Inés Ayala Sender

Predlog spremembe 66
Priloga a (novo)

Predlogi sprememb Parlamenta

Priloga A
Struktura javnih naročil

Glavni delovni sklopi po 
pogodbah z Evropsko 
vesoljsko agencijo*

Opis

Sistemski delovni sklop

1.   Podpora pri sistemskem 
inženiringu

Pogodba se sklene z mešano industrijsko ekipo, ki podpira vse izbire in odločitve 
glede sistemske oblike. Ta ekipa podpira Evropsko vesoljsko agencijo v celotnem 
postopku izvajanja, vse do sistemskih specifikacij, analize delovanja, testiranja, 
potrjevanja in validacije vseh sestavnih delov infrastrukture in vključno z njimi.

Dobavni delovni sklopi

2.   Dopolnitev zemeljske 
infrastrukture

Dopolnitev zemeljskih komponent (zagotavljanje navigacijskih signalov in sporočil) z 
nadgradnjo razvojne infrastrukture in uvedbo dodatnih sredstev, s katerimi bo 
dosežen status popolne operativne zmogljivosti. 

3.   Dopolnitev zemeljske 
nadzorne infrastrukture

Dopolnitev zemeljskih nadzornih komponent (nadzor posameznih satelitov) z 
nadgradnjo razvojne infrastrukture in uvedbo dodatnih sredstev, s katerimi bo 
dosežen status popolne operativne zmogljivosti. 

4.   Skupaj 26 satelitov
a. sateliti A
b. sateliti B
c. sateliti C

Začetna serija 10–12 satelitov 
Druga serija: 6–8 satelitov, na podlagi dokazane kakovosti satelitov iz serije A 
Tretja serija: 6–8 satelitov, na podlagi dokazane kakovosti satelitov iz serije B
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5.   Lansirniki Pogodba za storitve izstrelitve na osnovi dveh ali po možnosti več tehnično 
neodvisnih družin lansirnih naprav.

Operativni sklop

6.  Obratovanje Za operativne dejavnosti se sklene pogodba z upravljavcem, ki usklajuje skupek 
operacij sistema Galileo, da se zagotovi uspešna misija navigacije. Koncept obratovanja 
sistema Galileo temelji na dveh nadzornih središčih satelitov Galileo (GCS/GMS) v 
Fucinu in Oberpfaffenhofnu ter središču v Madridu, ki zagotavlja storitev varovanja 
življenj in bo delovalo 24 ur dnevno in 7 dni v tednu ter bo odgovorno za večmodalne 
storitve in aplikacije za zagotavljanje storitve varovanja življenj. To središče bo 
vključevalo vse potrebne module za zagotavljanje ustrezne celovitosti, stalnosti in 
razpoložljivosti sistema na osnovi segmenta misij GMS v načinu varnostne kopije brez 
povezave in segmenta nadzora GCS enake fizične konfiguracije in enakovrednih 
funkcionalnih značilnosti kot drugi GCS.  Upravljavčeva naloga je prek središč dosegati 
učinkovitost misije, nadzorovati operativni status ter zagotavljati vzdrževanje celotne 
zemeljske infrastrukture in povezanega komunikacijskega omrežja ter upravljati 
njegovo vzdrževanje.
Komisija ugotavlja, da se lahko središče za zagotavljanje storitve varovanja življenj 
odloči za preoblikovanje v polno kvalificirano središče, enakovredno nadzornim 
središčem satelitov Galileo, katerega sredstva bodo v lasti Skupnosti. Naložba, potrebna 
za ta razvoj, ne bo pomenila dodatnih stroškov iz proračuna Skupnosti, sklenjenega za 
evropske programe GNSS za obdobje 2007–2013. Ne da bi to vplivalo na operativne 
zmogljivosti središč v Oberpfaffenhofnu in Fucinu, bo Komisija v tem primeru 
zagotovila, da bo središče do konca leta 2013 kvalificirano kot nadzorno središče 
satelitov Galileo, ki obratuje s polno zmogljivostjo, če bo izpolnjevalo vse potrebne 
zahteve, ki veljajo za vsa središča, in bo vključeno v mrežo Galileo treh zgoraj 
omenjenih središč.

*Če rezultati izvedbe delovnih sklopov ali vsebovanih segmentov niso zadovoljivi, se lahko izvedejo ustrezne spremembe, po potrebi 
vključno s konkurenčnimi javnimi razpisi za preostalo delo.

Dodatni delovni sklopi po 
pogodbah z Evropsko 
vesoljsko agencijo

Opis

Poskusni sprejemniki Pogodbe o izdelavi poskusnih sprejemnikov z več ponudniki

Pogodbe o storitvah Pogodbe z različnimi izvajalci storitev in centri za pravilno delovanje celotne 
arhitekture sistema, ki obsega ponudnike časovnih in geodezijskih storitev (GTSP 
in GGSP) ter vmesnike za iskanje in reševanje.  

Elementi infrastrukturne 
dobave

Infrastrukturni elementi, ki se zagotavljajo neodvisno od zgornjih pogodb o 
storitvah, kot je varnostno nadzorno središče Galileo, ki ga mora upravljati 
nadzorni organ.

Dodatni delovni sklopi, za 
katere se sklene pogodba s 
Komisijo

Opis

Merjenje učinkovitosti Pogodba o neodvisnem merjenju ključnih kazalnikov učinkovitosti

Or. en

Obrazložitev

Če se ti sklopi ne vključijo, ni smiselno vključevanje politike javnih naročil, ki jo je treba 
zasledovati (v kateri se navaja delitev uvajalne faze v delovne sklope).


