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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Sąjungos kosmoso pramonė sukuria apie 56–62 mlrd. EUR pridėtinės vertės ir joje 
dirba 231 000 specialistų. Europos Sąjungos kosmoso programos tikslai yra stiprinti Sąjungos 
saugumą ir užtikrinti technologinę nepriklausomybę, reaguoti į kai kuriuos skubiausius 
pasaulinius iššūkius, pavyzdžiui, kovoti su klimato kaita, skatinti technologines inovacijas ir 
teikti socialinę bei ekonominę naudą Europos verslui ir žmonėms. Įgyvendinant programą ir 
toliau daugiausia dėmesio bus skiriama siekiant tobulinti tris ES pavyzdinius projektus –
GALILEO (palydovinė navigacija), „Copernicus“ (žemės stebėjimas) ir EGNOS (gyvybės 
apsaugos paslaugų navigacija), taip pat siekiant kurti STT (kosmoso saugumas) ir pradėti 
įgyvendinti iniciatyvą GOVSATCOM (saugus palydovinis ryšys).

Komisija siūlo 2021–2027 m. DFP laikotarpiu GALILEO / EGNOS skirti 8,6 mlrd. EUR 
2018 m. (palyginamosiomis) kainomis (9,7 mlrd. EUR dabartinėmis kainomis), o 
„Copernicus“ – 5,1 mlrd. EUR (5,8 mlrd. EUR). STT ir GOVSATCOM skirta 0,4 mlrd. EUR 
(0,5 mlrd. EUR). Iš viso, kosmoso programai numatyta 1,25 proc. 2021–2027 m. DFF 
įsipareigojimų. Visos sumos turi būti laikomos orientacinėmis, kol nebus baigtas DFP 
priėmimo procesas, ir jos čia nurodomos palyginamosiomis kainomis, kad būtų galima jas 
tiesiogiai palyginti su ankstesnio DFP laikotarpio sumomis. 

Europos Sąjungos kosmoso programa sudaro sąlygas valstybėms narėms pasinaudoti 
programos, kuri pernelyg didelė, kad bet kuri valstybė narė galėtų veiksmingai konkuruoti, 
technologine nauda. Tokiu būdu kosmoso programos technologijomis, duomenimis ir 
paslaugomis ne tik sukuriama tiesioginė nauda užimtumo srityje ir remiamas konkurencingas 
kosmoso sektorius, bet ir pridedama daug vertės Europos Sąjungos biudžetams, įskaitant 
žuvininkystės politiką, aplinkos apsaugos ir klimato programas, tikslųjį ūkininkavimą ir 
transporto bei eismo modeliavimą / valdymą, bet jais neapsiribojant. ES turėtų siekti 
pasinaudoti kosmoso programos informacija, kad turėtų daugiau duomenų, kai bus
planuojamas būsimasis biudžetas ir daromi sprendimai šioje ir kitose srityse.

Komisija nurodė, jog ketina esamą Europos GNSS agentūrą pakeisti Europos Sąjungos 
kosmoso programos agentūra, kad būtų sukurta bendra ir supaprastinta valdymo sistema, o 
Europos kosmoso agentūra toliau bus pagrindinis partneris įgyvendinant programą. Ketinimas 
pervadinus agentūrą skirti daugiau dėmesio programos rinkodarai, administravimui ir 
valdymui yra sveikintinas. Finansinė rizika yra neatsiejama nuo naujos valdymo struktūros 
kūrimo ir todėl, siekiant sušvelninti biudžetui kylančią riziką, pabrėžiama, kad svarbu 
užtikrinti Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros strategijos aiškumą, funkcijų 
padalijimą, atsakomybę ir valdymo priežiūrą. 

Programa grindžiama labai specializuotomis ir kai kuriais atvejais unikaliomis 
technologijomis ir įgūdžiais, kuriuos taikant pasinaudojama naujovėmis. Todėl programa 
turėtų būti įgyvendinama pagal DFP, kuri būtų pakankamai lanksti, kad būtų galima reaguoti į 
kainų svyravimą ir naujoves, taip pat pagal reglamentavimo sistemą, kuri būtų pakankamai 
lanksti, kad būtų galima atsižvelgti į Sąjungos, programos ir valstybių narių interesus. 

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą 
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atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Sąjunga turi užsitikrinti veiksmų 
laisvę ir savarankišką bei saugią prieigą 
prie kosmoso. Todėl labai svarbu, kad ji ir 
toliau galėtų savarankiškai, patikimai ir 
ekonomiškai efektyviai išnaudoti kosmoso 
galimybes, visų pirma susijusias su 
ypatingos svarbos infrastruktūros objektais 
ir technologijomis, viešuoju saugumu ir 
Sąjungos bei jos valstybių narių saugumu. 
Todėl pagal Sutarties 189 straipsnio 2 
dalies nuostatas Komisijai turėtų būti 
suteikta galimybė Europos lygmeniu 
sutelkti paleidimo paslaugas tiek savo, tiek 
kitų poreikiams, t. y., paprašius kitiems 
subjektams, įskaitant valstybes nares. Be 
to, labai svarbu, kad Sąjunga ir toliau 
turėtų modernią, veiksmingą ir lanksčią 
paleidimo infrastruktūrą. Be priemonių, 
kurių ėmėsi valstybės narės ir Europos 
kosmoso agentūra, Komisija turėtų 
apsvarstyti galimybes remti tokios 
infrastruktūros objektus. Visų pirma, kai 
reikia išlaikyti arba atnaujinti Programos 
poreikius atitinkančią kosmoso antžeminę 
paleidimo infrastruktūrą, laikantis 
Finansinio reglamento nuostatų ir, jeigu 
aiškiai nustatyta ES pridėtinė vertė, turėtų 
būti sudarytos sąlygos iš dalies finansuoti 
pagal Programą tokius pakeitimus siekiant 
padidinti jos išlaidų veiksmingumą;

(4) Sąjunga turi užsitikrinti veiksmų 
laisvę ir savarankišką bei saugią prieigą 
prie kosmoso. Todėl labai svarbu, kad ji ir 
toliau galėtų savarankiškai, patikimai ir 
ekonomiškai efektyviai išnaudoti kosmoso 
galimybes, visų pirma susijusias su 
ypatingos svarbos infrastruktūros objektais 
ir technologijomis, viešuoju saugumu ir 
Sąjungos bei jos valstybių narių saugumu. 
Todėl pagal Sutarties 189 straipsnio 2 
dalies nuostatas Komisijai turėtų būti 
suteikta galimybė Europos lygmeniu 
sutelkti paleidimo paslaugas tiek savo, tiek 
kitų poreikiams, t. y., paprašius kitiems 
subjektams, įskaitant valstybes nares. Be 
to, labai svarbu, kad Sąjunga ir toliau 
turėtų modernią, veiksmingą ir lanksčią 
paleidimo infrastruktūrą. Be priemonių, 
kurių ėmėsi valstybės narės ir Europos 
kosmoso agentūra, Komisija turėtų 
apsvarstyti galimybes remti tokios 
infrastruktūros objektus. Visų pirma, kai 
reikia išlaikyti arba atnaujinti Programos 
poreikius atitinkančią kosmoso antžeminę 
paleidimo infrastruktūrą, laikantis 
Finansinio reglamento nuostatų ir, jeigu 
aiškiai nustatyta ES pridėtinė vertė, turėtų 
būti sudarytos sąlygos iš dalies finansuoti 
pagal Programą tokius pakeitimus siekiant 
padidinti jos išlaidų veiksmingumą, 
remiantis lanksčia daugiamete finansine 
programa, kuri sudarytų galimybes 
reaguoti į besikeičiančias aplinkybes;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita svarbą, remiantis Sąjungos 
įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, ši programa padės 
integruoti klimato politikos veiksmus ir 
siekti bendro tikslo 25 proc. ES biudžeto 
išlaidų skirti klimato srities tikslams 
įgyvendinti. Rengiant ir įgyvendinant 
Programą bus nustatyti atitinkami 
veiksmai, kurie bus dar kartą įvertinti 
atliekant vertinimą ar peržiūrą;

(13) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita svarbą, remiantis Sąjungos 
įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir pasiekti Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslus parodant 
pavyzdį kitiems, ši Programa padės 
integruoti klimato politikos veiksmus ir 
greitai pasiekti bendrą tikslą 30 proc. ES 
biudžeto išlaidų skirti klimato politikos
tikslams pasiekti, taip pat integruoti 
darnaus vystymosi tikslus į visas Sąjungos 
politikos sritis. Rengiant ir įgyvendinant 
Programą bus nustatyti atitinkami 
veiksmai, kurie bus dar kartą įvertinti 
atliekant vertinimą ar peržiūrą;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) kadangi Programa iš esmės 
finansuojama Sąjungos lėšomis, pagal šią 
programą sudarytos pirkimo sutartys turėtų 
atitikti Sąjungos taisykles. Todėl Sąjunga 
taip pat turėtų nustatyti su viešaisiais 
pirkimais susijusius tikslus;

(15) kadangi Programa iš esmės 
finansuojama Sąjungos lėšomis, pagal šią 
programą sudarytos pirkimo sutartys turėtų 
atitikti Sąjungos taisykles ir jomis turėtų 
būti tinkamai atsižvelgiama į 
aplinkosaugos, socialinius ir įmonių 
valdymo kriterijus. Todėl Sąjunga taip pat 
turėtų nustatyti su viešaisiais pirkimais 
susijusius tikslus; Apskritai įgyvendinant 
Programą, įskaitant su ja susijusias 
viešųjų pirkimų procedūras, turėtų būti 
laikomasi skaidrumo, nediskriminavimo 
ir vienodo požiūrio principų, ypač 
atsižvelgiant į lyčių lygybę;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) patikimam Programos viešajam 
valdymui užtikrinti reikia aiškiai 
paskirstyti įvairių susijusių subjektų 
pareigas ir užduotis, kad būtų vengiama 
veiklos dubliavimosi, išlaidų viršijimo ir 
vėlavimo;

(25) patikimam Programos viešajam 
valdymui užtikrinti reikia aiškiai 
paskirstyti įvairių susijusių subjektų, visų 
pirma Europos Sąjungos kosmoso 
programos agentūros ir Europos kosmoso 
agentūros, pareigas ir užduotis, kad būtų 
vengiama nereikalingo pastangų
dubliavimosi, išlaidų viršijimo ir vėlavimo.
Komisija turėtų koordinuoti užduotis ir 
komunikaciją bei stebėti jų vykdymą 
laikydamasi Lisabonos sutartimi1a ir 
Europos bendrijos ir Europos kosmoso 
agentūros bendruoju susitarimu1b

nustatytų principų;

__________________

1aLisabonos sutarties 189.3 str.

1b „Kadangi Šalys pripažįsta turinčios 
papildomų specifinių privalumų, kurie 
gali būti naudingi abejoms Šalims, ir yra 
pasirengusios veiksmingai 
bendradarbiauti siekdamos abipusės 
naudos ir vengdamos bereikalingo darbų 
dubliavimosi.“

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) GALILEO tikslas – įdiegti ir 
eksploatuoti pirmąją pasaulinę civilinę 
palydovinės navigacijos ir padėties 
nustatymo infrastruktūrą, kurią gali naudoti 
įvairūs Europos ir pasaulio viešieji ir 
privatieji subjektai. GALILEO veikia 
nepriklausomai nuo kitų esamų arba 
būsimų sistemų ir taip prisideda, be kita ko, 
prie strateginio Sąjungos savarankiškumo. 
Antrosios kartos sistema turėtų būti 
palaipsniui sukurta iki 2030 m. ir iš pradžių 
turėtų veikti sumažintu pajėgumu;

(39) GALILEO tikslas – remiantis 
Europos kosmoso agentūros atliktu 
parengiamuoju darbu įdiegti ir 
eksploatuoti pirmąją pasaulinę civilinę 
palydovinės navigacijos ir padėties 
nustatymo infrastruktūrą, kurią gali naudoti 
įvairūs Europos ir pasaulio viešieji ir 
privatieji subjektai. GALILEO veikia 
nepriklausomai nuo kitų esamų arba 
būsimų sistemų ir taip prisideda, be kita ko, 
prie strateginio Sąjungos savarankiškumo. 
Antrosios kartos sistema turėtų būti 
palaipsniui sukurta iki 2030 m. ir iš pradžių 
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turėtų veikti sumažintu pajėgumu;

Pagrindimas

Galileo grindžiamas Europos kosmoso agentūros atliktu parengiamuoju darbu, tai nelabai 
aišku iš Komisijos pasiūlymo teksto.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 23 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23a) kosmoso sektorius apima

pradinės grandies sektorių, kurį sudaro 
kosmoso veiklos sistemos kūrimas ir 
kosmoso tyrimai;

galutinės grandies sektorių, kuri sudaro 
su palydovų duomenų naudojimu susijusi 
veikla, siekiant kurti galutiniams 
naudotojams skirtus produktus ir 
paslaugas, susijusius su kosmosu.

Pagrindimas

Kosmoso sektorius turėtų būti toliau apibrėžtas atskiriant pradinės grandies ir galutinės 
grandies sektorius.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programoje taip pat numatytos priemonės, 
užtikrinančios veiksmingą prieigą prie 
kosmoso vykdant Programą ir skatinančios 
inovatyvų kosmoso sektorių.

Programoje taip pat numatytos priemonės, 
užtikrinančios veiksmingą prieigą prie 
kosmoso vykdant Programą ir skatinančios 
inovatyvų ir konkurencingą kosmoso 
sektorių.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) didinti Sąjungos ir jos valstybių 
narių saugumą, veiksmų laisvę ir strateginį 
savarankiškumą, visų pirma technologijų ir 
įrodymais grindžiamų sprendimų priėmimo 
srityse;

c) didinti Sąjungos ir jos valstybių 
narių saugumą, veiksmų laisvę ir strateginį 
savarankiškumą, visų pirma technologijų ir 
veiksmingų, įrodymais grindžiamų ir 
išlaidas mažinančių sprendimų priėmimo 
srityse;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programos įgyvendinimo 2021–
2027 m. finansinis paketas yra 
[16] mlrd. EUR dabartinėmis kainomis.

1. Programos įgyvendinimo 2021–
2027 m. finansinis paketas yra 14 816 938 
000 EUR 2018 m. kainomis 
(16,7 mlrd. EUR dabartinėmis kainomis).

Pirmoje dalyje nurodyta suma preliminariai 
paskirstoma taip:

Pirmoje dalyje nurodyta suma preliminariai 
paskirstoma taip: 

a) GALILEO ir EGNOS: 
[9,7] mlrd. EUR;

a) GALILEO ir EGNOS: 
8 606 245 580 EUR 2018 m. kainomis 
(9,7 mlrd. EUR dabartinėmis kainomis);

b) „Copernicus“: [5,8] mlrd. EUR; b) „Copernicus“: 5 146 002 510 EUR 
2018 m. kainomis (5,8 mlrd. EUR
dabartinėmis kainomis); 

c) SSA/GOVSATCOM: 
[0,5] mlrd. EUR.

c) SSA/GOVSATCOM: 
1 064 689 910 EUR 2018 m. kainomis 
(1,2 mlrd. EUR dabartinėmis kainomis);

Pagrindimas

Remiantis 2018 m. rugsėjo 13 d. Pirmininkų sueigos sprendimu, kompromisinis pakeitimas 
atspindi naujausią DFP suskirstymą pagal programas, kaip numatyta tarpinės ataskaitos dėl 
pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos 
projekte – Parlamento pozicijoje siekiant susitarimo.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 3 straipsnyje numatyta 
kompleksinė veikla finansuojama pagal 
Programos komponentus.

2. 3 ir 6 straipsniuose numatyta 
kompleksinė veikla finansuojama pagal 
Programos komponentus.

Pagrindimas

Vienas iš tikslų turėtų būti remti stipraus, konkurencingo ir novatoriško kosmoso sektoriaus 
plėtrą.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pajamos, gautos iš Programos 
komponentų, mokamos į Sąjungos biudžetą 
ir naudojamos komponentui, iš kurio jos 
gautos, finansuoti.

1. Pajamos, gautos iš Programos 
komponentų, mokamos į Sąjungos biudžetą 
ir naudojamos bet kokiam Programos 
komponentui finansuoti.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies 6 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nustatomi atlyginimo Europos 
kosmoso agentūrai, kuris yra proporcingas 
vykdytinų užduočių sudėtingumui ir 
atitinka rinkos kainas, ir mokesčių kitiems 
dalyvaujantiems subjektams, įskaitant 
Sąjungą, kurie, kai tinkama, gali būti 
grindžiami veiklos rodikliais, principai; tie 
mokesčiai neapima bendrų pridėtinių 

– nustatomi atlyginimo Europos 
kosmoso agentūrai, kuris yra proporcingas 
vykdytinų užduočių sudėtingumui, ir 
mokesčių kitiems dalyvaujantiems 
subjektams, įskaitant Sąjungą, kurie, kai 
tinkama, gali būti grindžiami veiklos 
rodikliais, principai; tie mokesčiai neapima 
bendrų pridėtinių išlaidų, kurios nėra 
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išlaidų, kurios nėra susijusios su Europos 
kosmoso agentūrai Sąjungos pavesta 
veikla.

susijusios su Europos kosmoso agentūrai 
Sąjungos pavesta veikla.

Pagrindimas

Daugeliui paslaugų rinkos kainos tiesiog neegzistuoja.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programos „Copernicus“ 
įgyvendinimas grindžiamas ankstesnėmis 
Sąjungos investicijomis ir tam tikrais 
atvejais valstybių narių nacionaliniais ir 
regioniniais pajėgumais, atsižvelgiant į 
lyginamuosius duomenis ir informaciją 
teikiančių komercinių paslaugų teikėjų 
pajėgumus ir konkurencingumo bei rinkos 
plėtros skatinimo būtinumą.

1. Programos „Copernicus“ 
įgyvendinimas grindžiamas ankstesnėmis 
Sąjungos investicijomis ir Europos 
kosmoso agentūros finansavimu, o tam 
tikrais atvejais valstybių narių 
nacionaliniais ir regioniniais pajėgumais, 
atsižvelgiant į lyginamuosius duomenis ir 
informaciją teikiančių komercinių paslaugų 
teikėjų pajėgumus ir konkurencingumo bei 
rinkos plėtros skatinimo būtinumą.

Pagrindimas

Programos „Copernicus“ finansavimą teikia Europos Sąjunga (70 proc.) ir Europos kosmoso 
agentūra (30 proc.).

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Administracinę valdybą sudaro po 
vieną kiekvienos valstybės narės atstovą ir 
keturi Komisijos atstovai; jie visi turi 
balsavimo teisę. Į Administracinę valdybą
taip pat įtraukiamas vienas Europos 
Parlamento paskirtas narys, neturintis
balsavimo teisės.

1. Administracinę valdybą sudaro po 
vieną kiekvienos valstybės narės atstovą ir 
keturi Komisijos atstovai, taip pat vienas 
Europos Parlamento paskirtas atstovas; jie 
visi turi balsavimo teisę.
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kasmet Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai teikia Programos 
įgyvendinimo ataskaitą. Ataskaitoje, be 
kita ko, pateikiama informacija apie 
Programos ir Agentūros rizikos valdymą, 
bendras išlaidas, metines veiklos išlaidas, 
kvietimų dalyvauti konkurse rezultatus, 
pajamas, vykdymo terminus ir veiklos 
rezultatus.
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