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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas GNSS (Globālā satelītu navigācijas sistēma) Uzraudzības iestādes (Iestāde), kas ir 
Kopienas aģentūra, kura atbild par programmas GALILEO izvēršanas un ekspluatācijas 
posmu, loma un uzdevumi tika būtiski mainīti ar Regulu (EK) Nr. 683/2008, kas stājās spēkā 
2008. gada 25. jūlijā un ar ko tika noteikta jauna sistēma programmu GALILEO un EGNOS
publiskai pārvaldībai un finansēšanai.

Ar šo regulu tiek noteikti stingra pienākumu sadalījuma principi, kas nosaka Komisijas 
pārstāvētās Eiropas Kopienas (pašlaik – Savienība), Iestādes un Eiropas Kosmosa aģentūras 
kompetences jomu, piešķirot Komisijai atbildību par programmu pārvaldību. Ar to tiek 
ierobežoti Iestādes pienākumi, kurai būs īpaša atbildība nodrošināt sistēmas drošību (proti, 
izsniegt dokumentu par drošības akreditāciju) un sniegt ieguldījumu, lai sagatavotos Eiropas 
GNSS sistēmu komercializācijai. Tā arī paredz, ka Iestāde veic tai uzticētos uzdevumus, 
ņemot vērā Komisijas kā programmu vadītājas lomu un Komisijas formulētās vadlīnijas.

Lai nodrošinātu atbilsmi jaunajam tiesiskajam regulējumam, ir jāgroza arī Padomes Regula 
Nr. 1321/2004 par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu vadības struktūru izveidi. 
Tāds ir Komisijas priekšlikums.

Aģentūras nosaukumus tiks mainīts uz GNSS aģentūru (Aģentūra). Tiks mainīta tās struktūra 
(proti, līdzās Valdei un izpilddirektora amatam izveidojot Drošības akreditācijas komiteju 
Eiropas GNSS sistēmām).

Eiropas Parlamentam, kas jau ir iekļāvis rezervē daļu no Iestādei 2009. gadā paredzētajiem 
piešķīrumiem un amata vietām, gaidot Komisijas priekšlikumus, lai ņemtu vērā izmaiņas 
Iestādes lomā un uzdevumos, principā Komisijas priekšlikums būtu jāvērtē atzinīgi.

Tā kā nav vienkārši noteikt aģentūras pienākumos veikto izmaiņu reālo ietekmi attiecībā uz 
finansējumu un personālu, no budžeta viedokļa Komisijas priekšlikums šķiet pamatots, jo tas 
paredz nedaudz samazināt Savienības subsīdijas Aģentūrai un tās personālam. Turklāt 
priekšlikums atbilst finanšu plānošanai.  

Līdz ar to atzinuma sagatavotājas ierosinātie grozījumi attiecas uz nepieciešamību īstenot 
iestāžu dialogu par šīs būtībā jaunās aģentūras finansēšanu saskaņā ar Iestāžu nolīguma 
47. punktu1, izpilddirektora pilnvarām (piešķirot tās uz pieciem gadiem ar iespēju vēl  vienu 
reizi tās pagarināt) un vajadzību nodrošināt, lai drošības birojs paliktu Briselē pašreizējās 
telpās.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 

                                               
1 Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgums par budžeta disciplīnu un 
pareizu finanšu pārvaldību.



PE439.174v02-00 4/7 AD\807277LV.doc

LV

komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Normatīvās rezolūcijas projekts
2.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

2.a Uzsver, ka 2006. gada 17. maija 
Iestāžu nolīguma 47. punktā ietvertie 
noteikumi attieksies uz regulu (kas 
pašlaik tiek ieviesta), ar ko groza Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1321/2004 par Eiropas 
satelītu radionavigācijas programmu 
vadības struktūru izveidi; uzsver, ka tad, 
ja ierosinātā regula tiks pieņemta, 
Parlaments sāks sarunas ar otro budžeta 
lēmējinstitūciju, lai savlaicīgi vienotos par 
GNSS aģentūras finansēšanu atbilstīgi 
attiecīgajiem Iestāžu nolīguma 
noteikumiem;

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Regulā (EK) Nr. 683/2008 ir uzsvērts, 
cik derīga ir Eiropas Parlamenta, Padomes 
un Komisijas cieša sadarbība, tāpēc ir 
jāļauj Eiropas Parlamentam novērotāja 
statusā piedalīties Aģentūras 
administratīvajā padomē. Sekmīgas 
programmu pārvaldības labad 
izpilddirektora amata pilnvaru laiks 
jāsamazina no pieciem gadiem uz četriem.

(11) Regulā (EK) Nr. 683/2008 ir uzsvērts, 
cik derīga ir Eiropas Parlamenta, Padomes 
un Komisijas cieša sadarbība, tāpēc ir 
jāļauj Eiropas Parlamentam novērotāja 
statusā piedalīties Aģentūras 
administratīvajā padomē. 

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1321/2004
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2. pants – a) apakšpunkts – iia) daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) Drošības centrs atradīsies Briselē, 
izmantos pašreizējo infrastruktūru un 
darbosies pašreizējās telpās, lai 
samazinātu pielāgošanās ietekmi;

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1321/2004
7. pants – 2. punkts – pēdējā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Izpilddirektora amata pilnvaru laiks ir 
četri gadi. Šo pilnvaru laiku var vienu reizi 
atjaunot uz vēl vienu četru gadu posmu.”

Izpilddirektora amata pilnvaru laiks ir pieci
gadi. Šo pilnvaru laiku var vienu reizi 
atjaunot uz vēl vienu piecu gadu posmu.”

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -13. punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1321/2004
11. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-13) Direktīvas 11. panta 1. punkts tiek 
aizstāts ar šādu:

. 1. Neskarot citus resursus un vēl 
nedefinētus maksājumus, Aģentūras
ieņēmumi ietver Kopienas subsīdiju, kas 
ir iekļauta Eiropas Savienības vispārējā 
budžetā, lai nodrošinātu līdzsvaru starp 
ieņēmumiem un izdevumiem. Par 
Aģentūras finansēšanu vienojas budžeta 
lēmējinstitūcija, kā noteikts 2006. gada 
17. maija Iestāžu nolīguma 47. pantā par 
budžeta disciplīnu un pareizu finanšu 
pārvaldību. Savienības budžeta procedūra 
būtu jāpiemēro attiecībā uz Savienības 
iemaksām un uz visām citām subsīdijām, 
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ko piešķir no Eiropas Savienības vispārējā 
budžeta. Finanšu pārskatu revīzija būtu 
jāveic Eiropas Revīzijas palātai;
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