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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Kadangi įsigaliojo Lisabonos sutartis ir nustatytas naujas kosmoso politikos teisinis 
pagrindas, be to, atsižvelgiant į naujosios Komisijos politinius prioritetus, kuriuos Europos 
Parlamentui nurodė Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso, kosmoso politika – viena iš 
Europos Sąjungos ateičiai svarbiausių sričių.

Politiniu požiūriu GMES programa Europos Sąjungai suteikia tris galimybes.

Pirmiausia, ji gali būti siekio parengti tikrą ES pramonės politiką, paremtą konkrečiais 
projektais, pavyzdys. GMES parodo galimą ES pridėtinę vertę valdant plataus pasaulinio 
užmojo projektus, kurių tikslas – paversti Sąjungą viena iš kosmoso pramonės lyderių.

Be to, kadangi GMES yra savanorišku dalyvavimu pagrįstos pramonės politikos simbolis, ji 
gali ES piliečiams duoti apčiuopiamos naudos, susijusios su užimtumu, įgūdžiais, saugumu ir 
aplinkos sauga. Ji taip pat visiškai atitinka 2020 m. Europos Sąjungos strategiją ir po 
Kopenhagos susitikimo vykdomą veiklą. 

Be to, programa turės teigiamą papildomą poveikį kitiems ekonomikos sektoriams, pvz., 
paslaugų sektoriui, nes daugeliui mažų ir vidutinių įmonių atsiras galimybės patekti į rinką. 

Programos finansavimo klausimas, kuris itin svarbus siekiant užtikrinti jos stabilumą ir 
nuolatinę veiklą, turi būti nagrinėjamas toliau nurodytais dviem aspektais. 

1) Trumpos trukmės laikotarpiu reikia užtikrinti programos įgyvendinimo pradžią

Pasiūlyme dėl reglamento numatyta parengti teisinį pagrindą Parlamento iniciatyva nustatytų 
parengiamųjų veiksmų tęstinumui užtikrinti. Taigi nuomonės referentas man, kad artimiausio 
laikotarpio pagrindinis tikslas – užtikrinti bent minimalų finansavimą  programos praktinės 
veiklos etapo pradžiai. 

Derėtų priminti, kad GMES programa jau dešimt metų vykdoma kaip Septintosios bendrosios 
mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programos dalis ir 2007–2013 m. laikotarpiui jos 
finansavimui skirta 1,2 mlrd. eurų. Tuo tarpu Europos kosmoso agentūra prie programos 
vystymo prisideda skirdama jai 1,6 mlrd. eurų. Kadangi 2011 m. baigiasi parengiamasis 
etapas (daugeliui programos komponentų), siekiant užtikrinti praktinės veiklos etapo 
įgyvendinimą reikia rasti kitą finansavimo iš ES biudžeto šaltinį. Šiuo tikslu Komisija siūlo 
tam tikroms programos praktinės veiklos užduotims (be kita ko, GMES paslaugų, valdomų 
privačių struktūrų, finansavimui, kai kuriai A kontrolinių palydovų veiklai ir paslaugoms 
būtinų duomenų įsigijimui) numatyti papildomą (neskaitant BP7) 107 mln. eurų paketą.

Tačiau šis antrasis etapas neįtrauktas į 2007–2013 m. daugiametės finansinės programos 
finansinį programavimą ir finansavimo šaltinius reikės nuodugniau apsvarstyti. 

Komisija savo pasiūlyme nurodo, kad reglamento įgyvendinimui „reikės pakeisti atitinkamos 
finansinės programos išlaidų kategorijos programavimą“. Jei asignavimų, ypač nepanaudotų 
asignavimų, perkėlimas atrodo neišvengiamas, turime sukurti sąlygas papildomam 
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finansavimui užtikrinti. Be to, Komisijos vertinimu, 1a išlaidų pakategorės marža aptariamu 
laikotarpiu bus labai nedidelė. Nors 2011 m., regis, neturėtų kilti ypatingų sunkumų, kitaip 
bus 2012 m. ir 2013 m. Iš tiesų įsipareigojimų asignavimai turėtų padidėti atitinkamai 41 mln. 
ir 56 mln. eurų, o tai ženkli našta ir taip per daug apkrautai išlaidų kategorijai.

Be to, svarbu aiškiai nustatyti nepatenkintus poreikius, ypač susijusius su programos 
kosminiu komponentu, kurie nenurodyti Komisijos pasiūlymuose dėl finansavimo ir kurių 
sąnaudos gali padidėti, jei sprendimai nebus priimti tinkamu laiku. Be kita ko, tai taikytina 
likusiai A kontrolinių palydovų veiklai (EKA vertinimu –30 mln. eurų), B kontrolinių 
palydovų paleidimui (165 mln. eurų) ir pasirengimui įsigyti C kontrolinius palydovus 
(140 mln. eurų).

2) Vidutinės ir ilgos trukmės laikotarpiu reikia nustatyti biudžeto strategiją, taikomą 
programai po 2013 m.  

Tikimasi, kad visiškai parengtą GMES programą bus galima įgyvendinti kitos daugiametės 
finansinės perspektyvos laikotarpiu (taigi joje programai bus skirta atskira biudžeto eilutė). 
Regis, yra visuotinis sutarimas, kad programos finansavimo poreikiai viršija šiuo metu 
skiriamų asignavimų dydį. Būtų naudingiau iš naujo išnagrinėti lėšų poreikį pasinaudojant 
trimis svarbiais 2010 m. įvykiais: ES 2020 m. strategijos svarstymu, BP7 laikotarpio vidurio 
peržiūra, daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūra, be kita ko, svarstant 
Lisabonos sutartyje numatytų naujų politikos krypčių finansavimą. Kitos svarbios priemonės 
– taikyti lankstumo priemonę ir TIS 37 straipsnyje numatytą lanksčią teisėkūrą.

Nuomonės referentas nori pabrėžti, kad vidutinės ir ilgos trukmės laikotarpių sąsają. Iš tiesų 
stabilaus finansavimo strategija, skirta  2014–2020 m. laikotarpiui, didele dalimi priklauso 
nuo sprendimų dėl 2011–2013 m. laikotarpio. Šiame pasiūlyme numatyti visi elementai, 
būtini ES programai įsteigti: tikslai, valdymas, finansavimas, trečiųjų valstybių dalyvavimas.  

Šioje strategijoje turėtų būti numatyti šie aspektai: infrastruktūrų savininkai ir duomenų 
valdymo politika, GMES kosminės infrastruktūros įsigijimo politika, tarptautinio 
bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis politika, valstybių narių įsipareigojimas vykdyti 
atitinkamas užduotis. 

Nors Komisijos ir EKA bendradarbiavimas mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros 
laikotarpiu buvo veiksmingas, praktinės veiklos etape būtinos platesnės konsultacijos. Dėl 
šios priežasties Partnerių tarybos, kurios įgaliojimai papildo pasiūlyme dėl reglamento 
numatyto GMES komiteto funkcijas, įsteigimas yra tinkamas sprendimas siekiant užtikrinti 
bendrą programos valdymo nuoseklumą ir parengti keliais lygmenimis suderintą biudžeto 
strategiją. 

Taigi, siekiant išnaudoti GMES programos galimybes, papildomų lėšų, regis, tegalima skirti 
atliekant daugiametės finansinės programos peržiūrą, o tam reikalingas nuoširdus Komisijos 
ir valstybių narių angažuotumas. Biudžeto komitetas ragina Komisiją pateikti šių klausimų 
svarbą atitinkančius pasiūlymus atliekant plataus užmojo daugiametės finansinės programos 
laikotarpio vidurio peržiūrą, kuri numatyta prie 2006 m. gegužės 17 d. TIS pridėtoje 
Deklaracijoje Nr. 1.
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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 reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a) Mano, kad teisės akto pasiūlyme 
nurodytas finansinis paketas dera su 
2007–2013 m. finansinės programos 1a 
išlaidų pakategorės viršutine riba, tačiau 
2011–2013 m. 1a išlaidų kategorijos 
marža yra labai nedidelė;  pabrėžia, kad 
dėl metinių sumų bus sprendžiama 
kasmetės biudžeto sudarymo procedūros 
metu, atsižvelgiant į 2006 m. gegužės 17 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo 37 punktą. 
Atkreipia dėmesį į tai, kad reikia rasti 
pakankamai lėšų pagal Lisabonos sutartį 
numatytoms naujoms ES 
kompetencijoms, pavyzdžiui, kosmoso 
politikai, finansuoti;  turėtų būti 
užtikrintos būtinos lėšos GMES 
programoms ir ypač jos kosmoso 
komponentui finansuoti; iki pirmojo 
pusmečio pabaigos Komisija naudodama 
visas prieinamas pagal 2006 m. gegužės 
17 d. TIS, ypač pagal jos 21–23 punktus, 
numatytas priemones ir atlikdama 
dabartinės daugiametės finansinės 
programos laikotarpio vidurio peržiūrą 
turėtų pateikti laikotarpio vidurio GMES 
finansavimo strategiją kartu su 
konkrečiais jos koregavimo ir 
persvarstymo pasiūlymais. Iki 2010 m. 
gruodžio 31 d. Komisija taip pat turėtų 
pateikti ilgalaikę finansavimo strategiją 
būsimam daugiametės finansinės 
programos laikotarpiui. 
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16) Visai GMES pradinių praktinių 
veiksmų trukmei reikėtų numatyti 
orientacinio 107 mln. EUR dydžio 
finansinį paketą, kaip numatyta 2006 m. 
gegužės 17 d. Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio 
susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir 
patikimo finansų valdymo 37 punkte. Yra 
numatyta, kad šis finansinis paketas bus 
papildomas 43 milijonais EUR iš kosmoso 
temai pagal Septintąją bendrąją programą 
skirtų lėšų su GMES pradiniais praktiniais 
veiksmais susijusiems moksliniams 
tyrimams finansuoti.

16) Visai GMES pradinių praktinių 
veiksmų trukmei reikėtų numatyti 
orientacinio 107 mln. EUR dydžio 
finansinį paketą, kaip numatyta 2006 m. 
gegužės 17 d. Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio 
susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir 
patikimo finansų valdymo 37 punkte. Yra 
numatyta, kad šis finansinis paketas bus 
papildomas 209 000 000 EUR iš kosmoso 
temai pagal Septintąją bendrąją programą 
skirtų lėšų su GMES pradiniais praktiniais 
veiksmais susijusiems moksliniams 
tyrimams finansuoti. Šie du finansavimo 
šaltiniai turėtų būti valdomi darniai, kad 
būtų užtikrinama, jog diegiant GMES 
paslaugas iš tiesų daroma pažanga. Pagal 
Septintąją bendrąją programą skiriamos 
lėšos turėtų būti naudojamos visapusiškai 
laikantis Bendrojoje programoje nustatytų 
tikslų ir kriterijų. 

Pagrindimas

Svarbu nurodyti visą finansinį paketą, kuris pagal BP7 numatytas GMES, t. y. 43 mln. eurų, 
kurie turėtų būti perkelti iš kosmoso teminės srities, ir 166 mln. eurų, kurie jau numatyti pagal 
Bendrosios programos biudžeto eilutę, skirtą GMES. Be to, regis derėtų pabrėžti šių dviejų 
biudžeto paketų suderinto valdymo svarbą.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a) Rengdama finansinį planavimą 
Komisija turėtų pasirūpinti, kad būtų 
užtikrintas GMES pradinių praktinių 
veiksmų (2011-2013 m.) vykdymo 
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laikotarpiu ir šiam laikotarpiui pasibaigus 
teikiamų duomenų tęstinumas ir kad 
paslaugomis būtų galima naudotis 
nuolatos ir be apribojimų.

Pagrindimas

Tikrai reikėtų vengti aplinkybių, kurioms esant būtų nutrauktas duomenų teikimas, kad šių 
duomenų naudotojams būtų užtikrinamas paslaugų teikimo patikimumas.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a) Komisija turėtų pateikti vidutinės ir 
ilgos trukmės laikotarpio strategiją, 
kurioje numatomas GMES, be kita ko, jos 
kosminio komponento (likusios 
A kontrolinių palydovų veiklos, 
B kontrolinių palydovų paleidimo ir 
pasirengimo įsigyti C kontrolinius 
palydovus), finansavimas. Strategijoje 
turėtų būti išnagrinėtos ir įvertintos visos 
GMES finansavimo galimybės. Komisija 
prieš pateikdama galutinę strategiją turi 
konsultuotis su Partnerių taryba.

Pagrindimas

Būtina įvertinti lėšas, kurias 2007–2013 m. finansinės programos laikotarpiu ir jai pasibaigus 
galima skirti GMES, taip pat pasitarus su Partnerių taryba numatyti ilgalaikę strategiją. Taip 
pat svarbu nustatyti nepatenkintus poreikius, ypač susijusius su kosminiu komponentu, pvz., 
nurodytus komunikate COM(2009)0589 „Pasaulinė aplinkos ir saugumo stebėsenos sistema. 
Su kosmine infrastruktūra susiję uždaviniai ir tolesni veiksmai“ ir neįtrauktus į Komisijos 
pasiūlymus dėl finansavimo.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisijai padeda Partnerių taryba.

Partnerių taryba yra pagrindinė valstybių 
narių ir Komisijos veiklos derinimo 
institucija. Ji papildo 11 straipsnyje 
nurodyto GMES komiteto funkcijas ir 
užtikrina bendrą GMES programos 
nuoseklumą. 

Stebėtojų teisėmis gali būti pakviesti kiti 
kompetentingi veikėjai. 

Partnerių taryba įpareigota vykdyti, be 
kita ko, šias užduotis: 

− nustatyti bendrą GMES sistemą ir 
užtikrinti jos raidą, 

− atsižvelgti į partnerių indėlį, kad būtų 
galima pasinaudoti jų duomenimis, 
produktais ar infrastruktūromis, 

− padėti Komisijai parengti 9a straipsnyje 
nurodytą vidutinės ir ilgos trukmės 
laikotarpio GMES finansavimo strategiją, 
Partnerių taryba priima savo darbo 
tvarkos taisykles.

Pagrindimas

GMES komiteto vaidmuo, numatytas pasiūlymo dėl reglamento 11 straipsnyje, apsiriboja 
GMES pradinių veiksmų biudžeto įgyvendinimu. Derėtų sukurti nuolatinį koordinavimo 
forumą, kuriame, be kita ko, dalyvautų Europos Komisijos ir valstybių narių aukšto lygio 
atstovai. Tinkamas GMES veikimas priklauso nuo aiškios valdymo struktūros, aiškiai 
nustatytos vidutinės ir ilgos trukmės laikotarpio strategijos ir gero visų suinteresuotų subjektų 
bendradarbiavimo.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendrijos subsidijos gali būti teikiamos 
specialiomis formomis, įskaitant 
bendruosius partnerystės susitarimus, 
veiklos bendras finansavimą ar veiklos 
subsidijas. Bendrų Europos interesų tikslų 
siekiančioms įstaigoms veiklos subsidijoms 
negali būti taikomos finansinio reglamento 
nuostatos dėl laipsniško finansavimo 
mažinimo. Subsidijoms nustatoma 
maksimali bendro finansavimo dalis 
11 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

2. Įgyvendinant GMES programą 
pirmenybė turėtų būti teikiama viešųjų 
pirkimų finansinei priemonei. Jei tai 
pagrįsta, Bendrijos subsidijos gali būti 
teikiamos specialiomis formomis, įskaitant 
bendruosius partnerystės susitarimus, 
veiklos bendrą finansavimą ar veiklos 
subsidijas. Bendrų Europos interesų tikslų 
siekiančioms įstaigoms veiklos subsidijoms 
negali būti taikomos finansinio reglamento 
nuostatos dėl laipsniško finansavimo 
mažinimo. Subsidijoms nustatoma 
maksimali bendro finansavimo dalis 
11 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

Pagrindimas

Viešieji pirkimai turėtų būti įprasta finansavimo procedūra. Kai tai yra pateisinama, 
finansavimas turėtų būti teikiamas subsidijų forma viešojo konkurso tvarka.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Iki 2010 m. pirmojo pusmečio pabaigos 
Komisija, atlikdama daugiametės 
finansinės programos laikotarpio vidurio 
peržiūrą, ją koreguodama bei 
persvarstydama, pateikia pasiūlymą dėl 
tolesnio GMES programos, ypač jos 
kosmoso komponento, finansavimo. 
Be to, Komisija, pasikonsultavusi su 
Partnerių taryba, iki 2010 m. gruodžio 
31 d. parengia ilgalaikę GMES 
programos finansavimo strategiją kitam 
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daugiametėms finansinės programos 
laikotarpiui. 
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