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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos (angl. Global Navigation Satellite System, 
GNSS) priežiūros institucijos (toliau – Institucija) – už „Galileo“ programos įdiegimo ir 
komercinės veiklos etapus atsakingos Bendrijos agentūros vaidmuo ir užduotys iš esmės 
pasikeitė priėmus 2008 m. liepos 25 d. įsigaliojusį Reglamentą (EB) Nr. 683/2008, kuriuo 
nustatoma nauja „Galileo“ ir EGNOS programų viešojo valdymo ir finansavimo sistema.

Šiame reglamente nustatomas griežto Europos bendrijos (dabar – Sąjunga), kuriai atstovauja 
Komisija, Institucijos ir Europos kosmoso agentūros kompetencijos ribų atskyrimo principas 
ir nurodoma, kad Komisijai suteikiama programų valdymo kompetencija. Tai padeda 
sumažinti Institucijai keliamas užduotis: visų pirma ji bus atsakinga už sistemos saugumo 
užtikrinimą (ypač saugumo akreditavimą) ir turės prisidėti rengiantis Europos GNSS sistemų 
komerciniam naudojimui. Reglamente taip pat numatoma, kad Institucija atliks tokias jai 
patikėtas užduotis gerbdama Komisijos atliekamą programų valdytojos vaidmenį ir 
vadovaudamasi Komisijos pateiktomis gairėmis.

Siekiant užtikrinti, kad nebūtų prieštaraujama naujajam teisiniam pagrindui, būtina keisti ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos 
programų valdymo struktūrų sukūrimo. Todėl Komisija teikia pasiūlymą.

Agentūros pavadinimas bus pakeistas į GNSS agentūrą (toliau – Agentūra). Keisis jos 
struktūra (visų pirma bus įsteigtas Europos GNSS sistemų saugumo akreditavimo komitetas, 
jo valdyba ir įsteigtas vykdomojo direktoriaus etatas).

Europos Parlamentas, dalį Institucijos lėšų ir etatų jau 2009 m. paskyręs į rezervą, laukdamas 
Komisijos pasiūlymų, kuriais būtų atsižvelgiama į Institucijos vaidmens ir užduočių 
pasikeitimus, turėtų iš esmės pritarti Komisijos pasiūlymui.

Biudžeto požiūriu, nors iš tiesų nėra lengva pasverti, koks bus tikrasis agentūros užduočių 
pasikeitimų poveikis finansavimo ir personalo atžvilgiu, Komisijos pasiūlymas atrodo 
pagrįstas, kadangi jame numatoma šiek tiek sumažinti Sąjungos dotacijas agentūrai ir 
agentūros personalą. Be to, pasiūlymas suderinamas su finansiniu programavimu.

Nuomonės referentės pateikiami pasiūlymai susiję su būtinybe palaikyti tarpinstitucinį 
dialogą šios iš esmės naujos agentūros finansavimo klausimu, atsižvelgiant į Tarpinstitucinio 
susitarimo 47 punktą1, vykdomojo direktoriaus (kuris turėtų būti skiriamas penkeriems 
metams su galimybe pratęsti kadenciją vieną kartą) pareigybę ir būtinybę užtikrinti, kad 
saugumo centras liktų Briuselyje, dabartinėse patalpose.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
                                               
1 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės 
drausmės ir patikimo finansų valdymo.
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Pakeitimas 1

Teisėkūros rezoliucijos projektas
2 a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad reglamentui (šiuo metu 
svarstomam), iš dalies keičiančiam 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1321/2004 
dėl Europos palydovinės radijo 
navigacijos programų valdymo struktūrų 
sukūrimo, bus taikomos 2006 m. gegužės 
17 d. Tarpinstitucinio susitarimo 
47 punkto nuostatos; pabrėžia, kad, jei 
siūlomas reglamentas bus priimtas, 
Parlamentas turės pradėti derybas su kita 
biudžeto valdymo institucija, numatant 
laiku sudaryti susitarimą dėl GNSS 
agentūros finansavimo, laikantis 
atitinkamų Tarpinstitucinio susitarimo 
nuostatų;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Taip pat būtina sudaryti sąlygas, kad 
Europos Parlamento atstovas galėtų 
dalyvauti Agentūros administracinėje 
valdyboje kaip stebėtojas, kadangi 
Reglamente (EB) Nr. 683/2008 pabrėžta 
glaudaus Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos bendradarbiavimo nauda. 
Siekiant tinkamo programų valdymo taip 
pat reikia vykdomojo direktoriaus 
kadencijos trukmę nuo penkerių metų 
sutrumpinti iki ketverių metų.

(11) Taip pat būtina sudaryti sąlygas, kad 
Europos Parlamento atstovas galėtų 
dalyvauti Agentūros administracinėje 
valdyboje kaip stebėtojas, kadangi 
Reglamente (EB) Nr. 683/2008 pabrėžta 
glaudaus Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos bendradarbiavimo nauda. 
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1321/2004
2 straipsnio a punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) Saugumo centras veiks Briuselyje, 
pasitelkiant jau esamą infrastruktūrą ir 
patalpas, siekiant mažesnių pritaikymo 
sąnaudų;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1321/2004
2 straipsnio 2 dalies paskutinė pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Direktoriaus kadencijos trukmė – ketveri
metai. Kadenciją galima pratęsti vieną 
kartą ketverių metų trukmei.“

Vykdomojo direktoriaus kadencijos trukmė 
– penkeri metai. Kadenciją galima pratęsti 
vieną kartą penkerių metų trukmei.“

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -13 punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1321/2004
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-13) 11 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip:

. 1. Neatmetant kitų išteklių ir mokesčių, 
kuriuos dar reikės nustatyti, Agentūros
pajamos apima Bendrijos subsidiją, 
įtrauktą į Europos Sąjungos bendrąjį 
biudžetą, siekiant užtikrinti, kad 
pajamos ir išlaidos būtų subalansuotos.
Agentūra finansuojama pagal biudžeto 
valdymo institucijos susitarimą, kaip 
nustatyta 2006 m. gegužės 17 d. 
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Tarpinstitucinio susitarimo dėl 
biudžetinės drausmės ir patikimo finansų 
valdymo 47 punkte. Sąjungos biudžeto 
sudarymo procedūra turėtų būti taikytina 
Sąjungos skiriamoms lėšoms ir bet 
kokioms dotacijoms iš Europos Sąjungos 
bendrojo biudžeto. Sąskaitų auditą turėtų 
atlikti Europos Audito Rūmai;



AD\807277LT.doc 7/7 PE439.174v02-00

LT

PROCEDŪRA

Pavadinimas Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo organų 
sukūrimas

Nuorodos COM(2009)0139 – C6-0103/2009 – 2009/0047(COD)

Atsakingas komitetas ITRE

Nuomonę pateikė
      Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG
19.10.2009

Nuomonės referentas
      Paskyrimo data

Jutta Haug
1.9.2009

Priėmimo data 4.3.2010

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

34
0
0

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavę nariai

Alexander Alvaro, Reimer Böge, Giovanni Collino, James Elles, Göran 
Färm, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, 
Estelle Grelier, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia 
Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Barbara Matera, Nadezhda 
Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Helga Trüpel, Derek 
Vaughan, Angelika Werthmann

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Roberto Gualtieri, Edit 
Herczog, Giovanni La Via, Riikka Manner, Paul Rübig, Theodor 
Dumitru Stolojan

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Elisabeth Jeggle, Hans-Peter Mayer, Vladko Todorov Panayotov, Marit 
Paulsen, Ivo Strejček


