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TRUMPAS PAGRINDIMAS

ES atsakinga už pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (angl. GNSS) sukūrimą ir yra 
sistemų GALILEO ir EGNOS savininkė. ES nuosavybės teises ir atsakomybę už programas 
GALILEO ir EGNOS ne kartą įvairiomis progomis patvirtino Europos Parlamentas ir Taryba.
Be to, programos GALILEO ir EGNOS pripažįstamos vienais iš svarbiausių Sąjungos 
projektų ir sudaro neatskiriamą strategijos „Europa 2020“ dalį. Taigi nuomonės referentė 
tvirtai remia Komisijos pasiūlymą tęsti šių programų finansavimą pagal 2014–2020 m.
daugiametę finansinę programą.

Pasiūlyme dėl Tarybos reglamento, kuriame išdėstoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė 
programa, Komisija šioms programoms finansuoti įtraukė maksimalią 7 mlrd. EUR 
įsipareigojimų asignavimų sumą 2011 m. kainomis (apie 7,9 mlrd. EUR einamosiomis 
kainomis). Ji taip pat pabrėžia, kad iš ES biudžeto papildomų asignavimų tam skirta nebus.
Jei prireiks daugiau lėšų, nei numatyta, šios programos turės būti pritaikytos prie faktiškai 
turimų lėšų arba reikės iš dalies keisti daugiametės finansinės programos reglamentą, dėl 
kurio Taryba turės priimti vieningą sprendimą ir jam turės pritarti Europos Parlamentas. Taigi 
ši suma ES biudžete yra aiškiai apribota ir šioms programoms skirtos lėšos negalės būti 
kilnojamos iš vienos biudžeto eilutės į kitą.

Reikėtų priminti, kad 2007–2013 m. daugiametė finansinė programa buvo persvarstyta ir po 
ilgų Europos Parlamento ir Tarybos derybų 2007 m. pabaigoje į ją įtraukta 1,3 mlrd. EUR 
programai GALILEO skirta suma (einamosiomis kainomis). Manyta, kad šis persvarstymas 
būtinas dėl didelio programos išlaidų viršijimo, kuris persvarsčius daugiametę finansinę 
programą turėjo būti iš dalies padengtas.

Siekiant, kad ateityje išlaidos būtų kuo rečiau viršijamos, pagal dabartinį Komisijos 
pasiūlymą į šių programų finansinius paketus įtraukiama 1 005 mln. EUR suma 
(einamosiomis kainomis), kad būtų apsidrausta nuo galimos su parengimu darbui ir 
eksploatavimu susijusios rizikos. Nuomonės referentė taip pat atkreipia dėmesį į Komisijos 
įsitikinimą, kad parengimo darbui ir eksploatavimo etapas, kurį programa GALILEO jau 
pasiekė, savaime yra susijęs su mažesne išlaidų viršijimo rizika, nei ankstesnis programos 
kūrimo etapas. Vis dėlto nuomonės referentė mano, kad, jei atsiranda papildomų nenumatytų 
finansinių įsipareigojimų ir jei prireikia patvirtinti, kad programas kūrė ES, šios išlaidos turėtų 
būti padengtos pasinaudojant skirtumu tarp daugiametėje finansinėje programoje numatytų 
viršutinių ribų ir nuosavų išteklių viršutinės ribos.

Nuomonės referentė siūlo keletą papildomų Komisijos pasiūlymo pataisymų, visų pirma dėl 
būtinybės nedelsiant teikti informaciją biudžeto valdymo institucijai (užuot ją teikus tik 
valstybių narių atstovų komitetui) įvairiais šio reglamento įgyvendinimo etapais, kad ši galėtų 
visapusiškai vykdyti jai priklausančias biudžeto kontrolės ir planavimo funkcijas. Šiuo 
atžvilgiu ypatingai pabrėžiama tai, kad Komisija turi pakankamai anksti informuoti Europos 
Parlamentą ir Tarybą, jei kyla nekontroliuojama rizika, kuri gali lemti reikšmingus 
nukrypimus nuo programos išlaidų ir terminų požiūriu. Pranešėjas išdėsto būtiniausius 
aspektus, kurie turėtų būti įtraukti į Komisijos metinę ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai dėl programų įgyvendinimo, įskaitant atnaujintą informaciją apie rizikos vertinimą ir 
kontrolę ir galimo jų poveikio nukrypimams išlaidų ir terminų požiūriu įvertinimą.
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PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad pasiūlyme dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto numatytame 
finansiniame pakete pateikiama tik 
rekomendacija aktų leidėjui ir šis paketas 
negali būti parengtas, kol nepasiektas 
susitarimas dėl pasiūlymo dėl reglamento, 
kuriuo nustatoma 2014–2020 m. 
daugiametė finansinė programa;

Pagrindimas

Šiomis aplinkybėmis svarbu pažymėti, kad toliau vykdant su konkrečia politikos sritimi ar su 
konkrečiais klausimais susijusį darbą, neturėtų būti užmiršta, kad vyksta visuotinės derybos 
dėl DFF, kadangi susitarimas bus pasiektas tik susitarus dėl visų aspektų. Susitarus dėl 
Daugiametės finansinės programos reglamento, EP ir Taryba tarsis dėl atskirų teisėkūros 
pasiūlymų ir jų finansinių paketų, kurie dar nebuvo svarstyti EP ir Taryboje, ir po to juos 
galutinai priims.

Pakeitimas 2

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 b dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1b. primena 2011 m. birželio 8 d. Europos 
Parlamento rezoliuciją „Investicijos į 
ateitį. Naujoji daugiametė finansinė 
programa (DFP), skirta konkurencingai, 
tvariai ir integracinei Europai“1; 
pakartoja, kad siekiant Sąjungai sudaryti 
sąlygas įgyvendinti esamus politinius 
prioritetus ir Lisabonos sutartyje 
numatytas naujas užduotis, taip pat 
reaguoti į nenumatytus įvykius, reikia 
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kitoje DFP skirti pakankamai papildomų 
išteklių; ragina Tarybą, jei ji nepritaria 
šiam požiūriui, aiškiai nurodyti, kurių jos 
politinių prioritetų arba projektų būtų 
galima visiškai atsisakyti, nepaisant 
įrodytos jų pridėtinės vertės Europai;
_______________
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Šioms programoms reikėtų suteikti 
tinkamą finansavimą, nes jos yra 
svarbios, yra Europinio masto bei 
pasižymi vidinėmis Europos mastu 
pridedamą vertę sukuriančiomis 
vertybėmis.  

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) iš esmės Sąjunga turėtų visiškai 
finansuoti programos GALILEO išdėstymo 
ir eksploatavimo etapus ir programos 
EGNOS eksploatavimo etapą; tačiau pagal
2002 m. birželio 25 d. reglamentą (EB, 
Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos 
Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo 
finansinio reglamento valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė remiantis 
atitinkamais susitarimais skirti 
programoms papildomų lėšų arba prie jų 
įgyvendinimo prisidėti natūra, siekiant 
finansuoti papildomas programų dalis, 
kurių prašo valstybės narės, pavyzdžiui, 
susijusias su sistemų struktūra arba su tam 
tikromis papildomomis saugumo 

(13) iš esmės Sąjunga turėtų visiškai 
finansuoti programos GALILEO išdėstymo 
ir eksploatavimo etapus ir programos 
EGNOS eksploatavimo etapą; tačiau pagal
Europos Parlamento ir Tarybos 2012 m.
... ... d. reglamentą (ES) Nr. XXX/2012 dėl 
Sąjungos metiniam biudžetui taikomų 
finansinių taisyklių valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė remiantis 
atitinkamais susitarimais skirti 
programoms papildomų lėšų arba prie jų 
įgyvendinimo prisidėti natūra, siekiant 
finansuoti papildomas programų dalis, 
kurių prašo valstybės narės, pavyzdžiui, 
susijusias su sistemų struktūra arba su tam
tikromis papildomomis saugumo 
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reikmėmis. Trečiosios šalys ir tarptautinės 
organizacijos taip pat turėtų galėti paremti 
programas;

reikmėmis. Trečiosios šalys ir tarptautinės 
organizacijos taip pat turėtų galėti paremti 
programas, vadovaudamosi abipusio 
suinteresuotumo principu;

Pagrindimas

Suderinama su naujuoju Finansiniu reglamentu.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant užtikrinti tolesnį programų 
įgyvendinimą, būtina nustatyti tinkamą 
finansinį pagrindą tam, kad Sąjunga galėtų 
toliau jas finansuoti. Taip pat reikėtų 
nurodyti sumą, kurios reikia 2014 m. 
sausio 1 d.–2020 m. gruodžio 31 d. 
laikotarpiu GALILEO išdėstymo etapui 
pabaigti ir sistemų eksploatavimui 
finansuoti;

(14) atsižvelgiant į tai, kad šie projektai 
ilgai įgyvendinami, ir į jiems jau skirtas 
kapitalo investicijas, konkrečiais finansų 
planavimo laikotarpiais būtina nustatyti 
pakankamus ir nuoseklius įsipareigojimus
siekiant užtikrinti programų planavimo 
tęstinumą ir organizacinį stabilumą. 
siekiant užtikrinti tolesnį programų 
įgyvendinimą, būtina nustatyti tinkamą 
finansinį pagrindą tam, kad Sąjunga galėtų 
toliau jas finansuoti. Taip pat reikėtų 
nurodyti didžiausią sumą, kurios reikia 
2014 m. sausio 1 d.–2020 m. gruodžio 
31 d. laikotarpiu GALILEO išdėstymo 
etapui pabaigti ir sistemų eksploatavimui 
finansuoti;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) svarbu pažymėti, kad į planuojamas 
2014–2020 m. laikotarpio sistemų 
investicijų ir eksploatavimo sąnaudas nėra 
įtraukti jokie nenumatyti finansiniai 

(17) svarbu pažymėti, kad į planuojamas 
2014–2020 m. laikotarpio sistemų 
investicijų ir eksploatavimo sąnaudas nėra 
įtraukti jokie nenumatyti finansiniai 
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įsipareigojimai, kuriuos Sąjungai gali tekti 
įvykdyti, visų pirma įsipareigojimai, susiję 
su nesutartine atsakomybe, atsirandančia 
dėl sistemų priklausymo viešajam 
sektoriui, pirmiausia force majeure ir 
nepataisomo gedimo atveju. Komisija 
nagrinėja šiuos įsipareigojimus atskirai;

įsipareigojimai, kuriuos Sąjungai gali tekti 
įvykdyti, visų pirma įsipareigojimai, susiję 
su nesutartine atsakomybe, atsirandančia 
dėl sistemų priklausymo viešajam 
sektoriui, pirmiausia force majeure ir 
nepataisomo gedimo atveju. Komisija 
nagrinėja šiuos įsipareigojimus atskirai.
Visi nenumatyti finansiniai 
įsipareigojimai turėtų būti padengti 
pasinaudojant skirtumu tarp nuosavųjų 
išteklių ir daugiametėje finansinėje
programoje numatytų viršutinių ribų;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) be to, pajamas iš sistemų turėtų gauti 
Sąjunga, kad būtų užtikrintas ankstesnių 
jos investicijų kompensavimas. Pajamų
paskirstymo sistema galėtų būti nustatyta 
visose sutartyse, sudarytose su privačiojo 
sektoriaus įmonėmis;

(19) be to, pajamas iš sistemų turėtų gauti 
Sąjunga, kad būtų užtikrintas ankstesnių 
jos investicijų kompensavimas. Pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
294 straipsnį galėtų būti patvirtinta 
pajamų paskirstymo sistema ir ji galėtų 
būti nustatyta visose sutartyse, sudarytose 
su privačiojo sektoriaus įmonėmis;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant išvengti didesnių nei 
numatyta sąnaudų ir vėlavimo, kurie 
pakenkė programų įgyvendinimui 
pastaraisiais metais, būtina dėti daugiau 
pastangų papildomų sąnaudų rizikai 
valdyti, kaip reikalauja Taryba 2011 m. 
kovo 31 d. išvadose ir Parlamentas 2011 m. 
birželio 8 d. rezoliucijoje ir kaip nurodyta 

(20) siekiant išvengti didesnių nei 
numatyta sąnaudų ir vėlavimo, kurie 
pakenkė programų įgyvendinimui
pastaraisiais metais, bus dedama daugiau 
pastangų papildomų sąnaudų rizikai 
valdyti, kaip reikalauja Taryba 2011 m. 
kovo 31 d. išvadose ir Parlamentas 2011 m. 
birželio 8 d. rezoliucijoje ir kaip nurodyta 
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2011 m. birželio 29 d. Komisijos 
komunikate „Strategijos „Europa 2020“ 
biudžetas“ Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonominių ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui;

2011 m. birželio 29 d. Komisijos 
komunikate „Strategijos „Europa 2020“ 
biudžetas“ Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonominių ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui. Parengimo 
darbui ir eksploatavimo etapų rizika 
vertinama apie 1 005 mln. EUR 
(einamosiomis kainomis); ji įtraukta į 
programų finansinį paketą. Jei šioms 
programoms prireiks papildomų 
finansinių išteklių, jie neturėtų būti 
skiriami mažesnių sėkmingų iš Sąjungos 
biudžeto finansuojamų projektų sąskaita. 
Visi su šia rizika susiję papildomi 
finansiniai ištekliai turėtų būti padengti 
pasinaudojant skirtumu tarp nuosavųjų 
išteklių ir daugiametėje finansinėje 
programoje numatytų viršutinių ribų;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Sąjunga turėtų sudaryti su Europos 
kosmoso agentūra daugiametį įgaliojimų 
suteikimo susitarimą, į kurį būtų įtraukti 
techniniai ir programavimo aspektai. Kad
Sąjungai atstovaujanti Komisija galėtų 
visapusiškai naudotis kontrolės 
įgaliojimais, į įgaliojimų suteikimo 
susitarimą turėtų būti įtrauktos bendrosios 
Europos kosmoso agentūrai patikėtų lėšų 
administravimo sąlygos. Veiklos, kurią 
finansuoja vienintelė Sąjunga, sąlygomis 
turėtų būti užtikrintas atitinkamas kontrolės 
lygis, panašus į kontrolės lygį, kurio būtų 
reikalaujama, jei Europos kosmoso 
agentūra būtų Sąjungos agentūra;

(24) Pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai
turėtų būti suteikti įgaliojimai Sąjungos 
vardu sudaryti su Europos kosmoso 
agentūra daugiametį įgaliojimų suteikimo 
susitarimą, į kurį būtų įtraukti techniniai ir 
programavimo aspektai. Kad Komisija 
galėtų visapusiškai naudotis kontrolės 
įgaliojimais, į įgaliojimų suteikimo 
susitarimą turėtų būti įtrauktos bendrosios 
Europos kosmoso agentūrai patikėtų lėšų 
administravimo sąlygos. Veiklos, kurią 
finansuoja vienintelė Sąjunga, sąlygomis 
turėtų būti užtikrintas atitinkamas kontrolės 
lygis, panašus į kontrolės lygį, kurio būtų 
reikalaujama, jei Europos kosmoso 
agentūra būtų Sąjungos agentūra;
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant paskirstyti programoms 
skirtas Sąjungos lėšas, kurių viršutinės 
ribos Komisija negali viršyti, labai svarbu, 
kad viešųjų pirkimų procedūros būtų 
veiksmingos ir, ypač, kad derantis dėl 
sutarčių būtų užtikrintas optimalus išteklių 
naudojimas, geros kokybės paslaugos, 
nenutrūkstamas programų tęstinumas, 
tinkamas rizikos valdymas ir nustatyto 
tvarkaraščio laikymasis. Perkančioji 
organizacija turėtų stengtis laikytis šių 
reikalavimų;

(27) siekiant paskirstyti programoms 
skirtas Sąjungos lėšas, kurių siūlomo 
reglamento dėl 2014–2020 m. DFP 
14 straipsnyje nustatytos viršutinės ribos 
Komisija negali viršyti, labai svarbu, kad 
viešųjų pirkimų procedūros būtų 
veiksmingos ir, ypač, kad derantis dėl 
sutarčių būtų užtikrintas optimalus išteklių 
naudojimas, geros kokybės paslaugos, 
nenutrūkstamas programų tęstinumas, 
tinkamas rizikos valdymas ir nustatyto 
tvarkaraščio laikymasis.  Perkančioji 
organizacija turėtų stengtis laikytis šių 
reikalavimų;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Komisija turėtų įvertinti programų 
tikslams pasiekti nustatytų priemonių 
našumą ir veiksmingumą;

(36) Komisija, remdamasi sutartais 
rodikliais, turėtų įvertinti programų 
tikslams pasiekti nustatytų priemonių 
našumą ir veiksmingumą;

Pagrindimas

Reikia nustatyti atitinkamus rodiklius, kad būtų galima tinkamai įvertinti programos pažangą.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programos GALILEO konkrečių tikslų 
įvykdymo laipsniui nustatyti, be kita ko, 
naudojami šie rodikliai:
(a) bendras veikiančių palydovų skaičius: 
18 palydovų iki 2015 m., 30 – iki 2019 m.
(b)naudojamos antžeminės 
infrastruktūros versija: 2 versija iki 
2015 m.;
(c) sukurtų paslaugų skaičius: trys 
pirminės paslaugos iki 2015 m., penkios 
paslaugos iki 2020 m.

Pagrindimas

Reikia nustatyti atitinkamus rodiklius ir tikslus, kad būtų galima tinkamai įvertinti programos 
pažangą. Siūlomi rodikliai yra Komisijos į teisėkūros finansinę teisės akto pasiūlymo pažymą 
įtraukti rodikliai.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programos EGNOS konkrečių tikslų 
įvykdymo laipsniui nustatyti, be kita ko, 
naudojamas šis rodiklis ir tikslas:
- tvirtinančiosioms institucijoms pateiktų 
paslaugų pakeitimų skaičius: trys 
paslaugos 2014-2020 m. laikotarpiu.
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PagrindimasReikia nustatyti atitinkamus rodiklius ir tikslus, kad būtų galima tinkamai 
įvertinti programos pažangą. Siūlomi rodikliai yra Komisijos į teisėkūros finansinę teisės akto 
pasiūlymo pažymą įtraukti rodikliai.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios išlaidos neviršija 1 proc. visų šioms 
programoms skirtų Sąjungos asignavimų.

Pagrindimas

70 mln. EUR turėtų užtekti šioms užduotims įvykdyti.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekdama užtikrinti, kad programų ir 
įvairių etapų sąnaudas būtų galima aiškiai 
nustatyti, Komisija, laikydamasi skaidraus 
valdymo principo, kasmet praneša 35 
straipsnio 1 dalyje nurodytam komitetui 
apie Sąjungos lėšų skyrimą kiekvienai 1 ir 
2 dalyse nurodytai veiklai.

3. Siekdama užtikrinti, kad programų ir 
įvairių etapų sąnaudas būtų galima aiškiai 
nustatyti, Komisija, laikydamasi skaidraus 
valdymo principo, kasmet praneša biudžeto 
valdymo institucijai bei 35 straipsnio 
1 dalyje nurodytam komitetui apie 
Sąjungos lėšų skyrimą kiekvienai 1 ir 
2 dalyse nurodytai veiklai.

(Šis pakeitimas taikomas 8 straipsnio 
2 daliai ir 16 straipsnio 4 daliai. 
Pagrindimo tekstas lieka nepakeistas.)

Pagrindimas

Komisijai padeda Europos pasaulinės navigacijos palydovų sistemų (GNSS) programų 
komitetas. Patikimam viešajam valdymui reikalingas vienodas programų administravimas, 
greitas sprendimų priėmimas bei vienoda prieiga prie informacijos ir skaidrumas. Europos 
pasaulinės navigacijos palydovų sistemų (GNSS) programų komitetas buvo įsteigtas 
vadovaujantis 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
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Nr. 683/2008 dėl tolesnio Europos palydovinės navigacijos programų (EGNOS ir Galileo) 
įgyvendinimo 19 straipsniu.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Asignavimai vykdomi laikantis šio 
reglamento ir Reglamento (EB, 
Euratomas) Nr. 1605/2002 nuostatų.

2. Asignavimai vykdomi laikantis šio 
reglamento ir Reglamento (ES) Nr.
XXX/2012 [Naujasis finansinis 
reglamentas] nuostatų.

Pagrindimas

Suderinama su naujuoju Finansiniu reglamentu.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pajamų paskirstymo tvarka gali būti 
nustatyta sutartyse, sudarytose su 
privačiojo sektoriaus įmonėmis.

2. Pajamų paskirstymo tvarka nustatoma 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 294 straipsnį.  Ši pajamų 
paskirstymo tvarka gali būti nustatyta 
sutartyse, sudarytose su privačiojo 
sektoriaus įmonėmis.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remdamasi sprendimu dėl įgaliojimų 
suteikimo, kurį Komisija priėmė pagal 
Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 54 straipsnio 2 dalį, 

1. Remdamasi sprendimu dėl įgaliojimų 
suteikimo, kurį Komisija priėmė pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXX/2012 [Naujasis 
finansinis reglamentas] XX straipsnį, 
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Komisija su Europos kosmoso agentūra 
sudaro daugiametį įgaliojimų suteikimo 
susitarimą. Šis susitarimas apima pavestų 
užduočių ir biudžeto vykdymą 
įgyvendinant programas, visų pirma pagal 
programą GALILEO sukurtos 
infrastruktūros užbaigimą.

Komisija deleguotuoju aktu su Europos 
kosmoso agentūra sudaro daugiametį 
įgaliojimų suteikimo susitarimą. Šis 
susitarimas apima pavestų užduočių ir 
biudžeto vykdymą įgyvendinant 
programas, visų pirma pagal programą 
GALILEO sukurtos infrastruktūros 
užbaigimą.

Pagrindimas

Susitarimas su Europos kosmoso agentūra yra labai svarbus sėkmingo programų užbaigimo 
veiksnys. Jo sąlygos ir nuostatos galėtų būti išdėstytos teisėkūros procedūra priimame akte, 
bet siekiant taupyti teisėkūros išteklius, tikslinga šią galią suteikti Komisijai.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dėl šio straipsnio 1 dalyje minėto 
sprendimo dėl įgaliojimų suteikimo 
konsultuojamasi su 35 straipsnio 1 dalyje 
nurodytu komitetu, laikantis 35 straipsnio 
2 dalyje nurodytos patariamosios 
procedūros. Komitetui pranešama apie 
daugiametį įgaliojimų suteikimo 
susitarimą, kurį turi sudaryti Komisija ir 
Europos kosmoso agentūra.

Išbraukta.

Pagrindimas

Konsultavimosi su komitetu dėl deleguotojo akto procedūra netaikoma.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija užtikrina šio reglamento 
įgyvendinimą. Pateikdama preliminarų 

Komisija užtikrina šio reglamento 
įgyvendinimą. Pateikdama preliminarų 



PE487.670v02-00 14/16 AD\904069LT.doc

LT

biudžeto projektą, kiekvienais metais 
Europos Parlamentui ir Tarybai ji pateikia 
programų įgyvendinimo ataskaitą.

biudžeto projektą, kiekvienais metais 
Europos Parlamentui ir Tarybai ji pateikia 
programų įgyvendinimo ataskaitą. Toje 
ataskaitoje, be kita ko, pateikiama:
(a) programų įgyvendinimo ir pažangos, 
padarytos siekiant pagal 1 straipsnio 4 ir 
5 dalis nustatytų tikslų, įvertinimas;
(b) atnaujinta informacija apie rizikos 
vertinimą ir kontrolę ir galimo jų poveikio 
išlaidoms ir terminams įvertinimas;
(c) visos biudžeto valdymo institucijai 
pagal 7 straipsnio 3 dalį, 8 straipsnio 
2 dalį, 9 straipsnio 2 dalį ir 16 straipsnio 
4 dalį pateiktos informacijos santrauka;
(d) pagal 16 straipsnio 1 dalį sudaryto 
daugiamečio įgaliojimų suteikimo 
susitarimo taikymo įvertinimas.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekdami atidžiai stebėti, kaip 
įgyvendinamos Europos GNSS 
programos, Europos Parlamentas, Taryba 
ir Komisija, vadovaudamiesi 2008 m. 
liepos 9 d. bendra deklaracija dėl 
GALILEO tarpinstitucinės grupės, 
reguliariai rengia GALILEO 
tarpinstitucinės grupės susitikimus. 
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Komisija iš anksto informuoja 
Europos Parlamentą ir Tarybą, jei ji 
mano, kad kyla nekontroliuojama rizika 
arba esama kitų veiksnių, kurie gali lemti 
reikšmingus nukrypimus nuo programos, 
ypač išlaidų ir terminų požiūriu.
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