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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Siūloma programa siekiama prisidėti kuriant nepriklausomus Europos kosmoso stebėjimo ir 
sekimo (toliau – SST) pajėgumus, kurių paskirtis – kosmoso infrastruktūros objektų, kitų 
erdvėlaivių ar kosminių šiukšlių didėjančios susidūrimo rizikos prevencija ir stebėsena.
Valstybės narės prisidėtų suteikdamos jutiklius, o Sąjunga suteiktų pagrindą ir finansinę 
paramą ir taip būtų užtikrintos trys pagrindinės funkcijos: jutiklių tinko veikla,  duomenų 
apdorojimas, paslauga naudotojams. Visų pirma dėl SST sistemos saugumo aspekto 
programai vadovautų ES, o ne Europos kosmoso agentūra.

Nuomonės referentė siūlo paremti šį strateginį projektą, kuris padeda užtikrinti svarbių 
Europos pajėgumų nepriklausomumą ir saugumą, visų pirma vykdant du didelio masto ES 
projektus EGNOS/GALILEO ir COPERNICUS.

Visgi pagrindinis nuomonės referentės iškeltas klausimas yra SST paramos programos 
finansavimas. Iš tiesų reglamento projekte nustatyta, kad finansavimas skiriamas iš kitų 
atitinkamų programų lėšų griežtai laikantis jų teisinio pagrindo. Nors pažymėta, kad įnašai 
skiriami iš programų GALILEO, „Horizontas 2020“, Vidaus saugumo fondo ir programos 
COPERNICUS, bet į patį teisės akto projektą neįtraukta programa COPERNICUS ir 
nepatikslinta atitinkamų įnašų apimtis. Teisės akto projekte net nenurodyta Komisijos 
aiškinamajame memorandume paminėta suma – 70 mln. EUR per septynerius metus. Taip pat 
jame nepateiktas tikslus ES finansavimo paskirstymas atsižvelgiant į pagrindines numatomas 
užduotis.

Nuomonės referentė stengiasi panaikinti šiuos trūkumus įrašydama maksimalią sumą ir 
užtikrindama, kad pirmiausia lėšos būtų skiriamos iš programų EGNOS/GALILEO ir 
COPERNICUS, kurių vykdymui bus gauta didžiausia nauda iš SST pajėgumų, o kitos 
programos turėtų būti papildomos lėšų teikėjos. Programos „Horizontas 2020“ finansinio 
paketo naudojimas visų pirma turėtų griežtai apsiriboti su ja susijusia sritimi – kosmoso ir 
saugumo moksliniais tyrimais. Nuomonės referentė taip pat siūlo paskirstyti finansinį paketą 
atsižvelgiant į tris pagrindines funkcijas, kurių vykdymas turi būti užtikrintas pagal SST 
programą. Be to, Komisija turėtų būti įgaliota priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
patikslintų finansavimo tvarką ir prioritetus ir, jei reikia, numatytų didelį nustatyto 
paskirstymo nuokrypį.
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PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) tiksli informacija apie tam tikrų 
kosminių objektų pobūdį, specifikacijas ir 
buvimo vietą gali turėti įtakos Europos 
Sąjungos ar jos valstybių narių saugumui. 
Todėl kuriant ir eksploatuojant SST jutiklių 
tinklą, plėtojant pajėgumus apdoroti ir 
analizuoti SST duomenis ir teikiant SST 
paslaugas reikėtų atsižvelgti į atitinkamus 
saugumo klausimus. Taigi būtina šiame 
sprendime nustatyti bendrąsias nuostatas 
dėl SST duomenų ir informacijos 
naudojimo ir saugaus valstybių narių, 
EUSC ir SST paslaugų gavėjų keitimosi 
šiais duomenimis ir informacija. Be to, 
Europos Komisija ir Europos išorės 
veiksmų tarnyba turėtų apibrėžti 
koordinavimo mechanizmus, kurie 
reikalingi klausimams, susijusiems su SST 
paramos programos saugumu, spręsti;

(12) tiksli informacija apie tam tikrų 
kosminių objektų pobūdį, specifikacijas ir 
buvimo vietą gali turėti įtakos Europos 
Sąjungos ar jos valstybių narių saugumui. 
Todėl kuriant ir eksploatuojant SST jutiklių 
tinklą, plėtojant pajėgumus apdoroti ir 
analizuoti SST duomenis ir teikiant SST 
paslaugas reikėtų atsižvelgti į atitinkamus 
saugumo klausimus. Taigi būtina šiame 
sprendime nustatyti bendrąsias nuostatas 
dėl SST duomenų ir informacijos 
naudojimo ir saugaus valstybių narių, 
EUSC ir SST paslaugų gavėjų keitimosi 
šiais duomenimis ir informacija. Šiuo 
atžvilgiu, siekiant išvengti dubliavimosi, 
sutaupyti ir sukurti sąveiką, reikėtų 
pasinaudoti esama infrastruktūra ir 
patirtimi. Be to, Europos Komisija ir 
Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų 
apibrėžti koordinavimo mechanizmus, 
kurie reikalingi klausimams, susijusiems su 
SST paramos programos saugumu, spręsti;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Sąjunga turėtų finansuoti SST 
paramos programą pagal 2012 m. spalio 
25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų 

(15) Sąjunga turėtų finansuoti SST 
paramos programą pagal 2012 m. spalio 
25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų 
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finansinių taisyklių18. SST paramos 
programai skirtos Sąjungos lėšos turėtų 
būti skiriamos iš kitų atitinkamų
programų, kurios numatytos 2014–2020 m. 
daugiametėje finansinėje programoje; 

finansinių taisyklių18. SST paramos 
programai skiriama Sąjungos lėšų suma
turėtų būti 70 mln. EUR galiojančiomis 
kainomis. Ši suma pirmiausia turėtų būti 
skiriama iš kosmoso politikai skirtų
programų, kurios numatytos 2014–2020 m. 
daugiametėje finansinėje programoje, 
t. y. programų EGNOS/GALILEO ir 
COPERNICUS, ir geriausia būtų 
numatyti atitinkamas biudžeto eilutes 
pagal šias programas tuo pačiu metu 
užtikrinant, kad nekiltų pavojus jų 
tikslams. Tam tikrais atvejais taip pat 
galimi Vidaus saugumo fondo ir
programos „Horizontas 2020“ įnašai, 
tačiau jie turi būti griežtai apriboti ir 
skiriami veiksmams, numatytiems jų 
pagrindiniuose teisės aktuose ir 
susijusiems atitinkamai su svarbios 
infrastruktūros apsauga ir kosmoso bei 
saugumo moksliniais tyrimais. Visais 
atvejais Sąjungos įnašą turėtų būti 
stengiamasi padidinti pasinaudojant 
programomis GALILEO ir 
COPERNICUS;

______________ ________________
18 OL L 298, 2012 10 26, p. 1. 18 OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) aiškumo ir atskaitomybės 
užtikrinimo tikslais ši maksimali suma 
turėtų būti paskirstyta atsižvelgiant į 
įvairias kategorijas pagal šiame 
reglamente nustatytus tikslus. Komisija 
turėtų turėti galimybę perskirti vieno iš 
tikslų lėšas kitam tikslui ir tai padaryti 
priimdama deleguotąjį aktą, jei nuokrypis 
yra didesnis nei penki procentiniai 
punktai. Komisija taip pat turėtų priimti 
deleguotuosius aktus, kuriuose būtų 
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išsamiai nustatyta finansavimo tvarka ir 
prioritetai, kurie turi būti matomi darbo 
programoje;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija: 1. Komisija:

a) administruoja SST paramos programai 
skiriamas lėšas ir užtikrina SST paramos 
programos įgyvendinimą;

a) administruoja SST paramos programai 
skiriamas lėšas ir užtikrina SST paramos 
programos įgyvendinimą pasirūpindama 
įvairių finansavimo šaltinių skaidrumu ir 
aiškumu;

b) imasi būtinų priemonių, kad būtų galima 
nustatyti, kontroliuoti, mažinti ir stebėti su 
programa susijusią riziką;

b) imasi būtinų priemonių, kad būtų galima 
nustatyti, kontroliuoti, mažinti ir stebėti su 
programa susijusią riziką;

c) bendradarbiaudama su Europos išorės 
veiksmų tarnyba nustato būtinus 
koordinavimo mechanizmus programos 
saugumui užtikrinti.

c) bendradarbiaudama su Europos išorės 
veiksmų tarnyba nustato būtinus 
koordinavimo mechanizmus programos 
saugumui užtikrinti.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija užtikrina, kad SST paramos 
programa ir su kosmoso infrastruktūros 
apsauga susijusi mokslinių tyrimų veikla, 
vykdoma pagal programą „Horizontas 
2020“, nustatytą [nuoroda į Reglamentą 
„Horizontas 2020“ bus pateikta, kai jis 
bus priimtas], viena kitą papildytų. 
Komisija taip pat sudaro galimybę, kad ji 
papildytų kitą Europos lygmens ir 
tarptautinę veiklą šioje srityje.
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu į teisės tekstą būtų įtraukiamos nuostatos, kurios šiuo metu minimos tik 
konstatuojamosiose dalyse.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos Sąjungos palydovų centras 
(EUSC) dalyvauja įgyvendinant 3 
straipsnio c punkte nustatytą tikslą ir gali 
gauti SST paramos programos finansinį 
įnašą su sąlyga, kad bus sudarytas 10 
straipsnyje nurodytas susitarimas.

1. Jei pakeičiamas pagrindinis teisės 
aktas, Europos Sąjungos palydovų centras 
(EUSC) dalyvauja įgyvendinant 3 
straipsnio c punkte nustatytą tikslą ir gali 
gauti SST paramos programos finansinį 
įnašą su sąlyga, kad bus sudarytas 10 
straipsnyje nurodytas susitarimas.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos lėšos SST paramos programai 
skiriamos iš kitų programų, kurios 
numatytos 2014–2020 m. daugiametėje 
finansinėje programoje, griežtai laikantis 
jų teisinio pagrindo. Atitinkamos 
programos, iš kurių būtų galima skirti 
lėšų, apima programas, nustatytas šiais 
teisės aktais:

1. Sąjungos įnašas SST paramos 
programai 2014–2020 m. yra 70 mln. EUR 
galiojančiomis kainomis ir jis visų pirma 
turi būti skiriamas lygiavertėmis dalimis iš 
programų, nustatytų šiais teisės aktais:

a) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. [...] dėl Europos 
palydovinės navigacijos sistemų įrengimo 
ir eksploatavimo 1 straipsniu, 3 straipsnio c 
ir d punktais ir 4 straipsniu;

a) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. [...] dėl Europos 
palydovinės navigacijos sistemų įrengimo 
ir eksploatavimo 1 straipsniu, 3 straipsnio c 
ir d punktais ir 4 straipsniu; 

aa) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. […] , kuriuo 
nustatoma programa COPERNICUS, 
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5 straipsnio c dalimi.
b) Tarybos sprendimo Nr. [...] dėl 
specialiosios programos, kuria 
įgyvendinama programa „Horizontas 
2020“ (2014–2020 m.), įsteigimo 2 
straipsnio 2 dalies b ir c punktais, priedo II 
dalies 1.6.2 punkto d papunkčiu ir priedo 
III dalies 6.3.4 punktu;

Dalis įnašo ribotu mastu ir laikantis 
pagrindinių teisės aktų taip pat gali būti 
skiriama iš programų, nustatytų Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. [...], kuriuo kaip Vidaus saugumo 
fondo dalis nustatoma policijos 
bendradarbiavimo, nusikalstamumo 
prevencijos ir kovos su juo, taip pat krizių 
valdymo finansinės paramos priemonė, 
3 straipsnio 2 dalies b punktu ir 3 dalies 
e punktu, taip pat Tarybos sprendimo 
Nr. [...] dėl specialiosios programos, kuria 
įgyvendinama programa „Horizontas 
2020“ (2014–2020 m.), įsteigimo 2 
straipsnio 2 dalies b ir c punktais, priedo II 
dalies 1.6.2 punkto d papunkčiu ir priedo 
III dalies 6.3.4 punktu.

c) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo kaip 
Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma 
policijos bendradarbiavimo, 
nusikalstamumo prevencijos ir kovos su 
juo, taip pat krizių valdymo finansinės 
paramos priemonė, 3 straipsnio 2 dalies b 
punktu ir 3 dalies e punktu.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Asignavimai apima šiuos tikslus, 
nustatytus 3 straipsnyje:
a) jutiklio funkciją [X] %;
b) apdorojimo funkciją [X %];
c) paslaugos funkciją [X %].
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b.  Jei būtina nuo konkrečiam tikslui 
skirtų asignavimų nukrypti daugiau nei 5 
procentiniais punktais, siekiant pakeisti šį 
lėšų paskirstymą Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
pagal 14a straipsnį.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Pagal 14a straipsnį Komisijai 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriuose būtų 
išsamiai nustatyta finansavimo tvarka ir 
prioritetai, kurie turi būti matomi darbo 
programose, kaip nustatyta 6 straipsnyje. 
Komisija deleguotąjį aktą priima per 
pirmus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metinius asignavimus tvirtina biudžeto 
valdymo institucija, neviršydama ribų, 
nustatytų šiai veiklai pagal programas, iš 
kurių skiriamas finansavimas.

2. Metinius asignavimus tvirtina biudžeto 
valdymo institucija, neviršydama ribų, 
nustatytų šiai veiklai pagal programas, iš 
kurių skiriamas finansavimas. Visais 
atvejais Sąjungos įnašą stengiamasi 
padidinti naudojantis programomis 
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GALILEO ir COPERNICUS.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija stebi SST paramos programos 
įgyvendinimą. 

1. Komisija stebi SST paramos programos 
įgyvendinimą ir kasmet informuoja 
Europos Parlamentą ir Tarybą.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.
2. 11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos.
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 11 straipsnyje nurodytus 
deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu 
dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami 
tame sprendime nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.
4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija 
nedelsdama vienu metu praneša Europos 
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Parlamentui ir Tarybai.
5. Pagal 11 straipsnį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba praneša 
Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiais.

Pagrindimas

Įtraukiamos atitinkamos nuostatos dėl deleguotųjų aktų.
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