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ĪSS PAMATOJUMS

ES ir atbildīga par Eiropas Globālā satelītu navigācijas sistēmas (GNSS) izveidi, un tai pieder 
Galileo un EGNOS sistēmas. Eiropas Parlaments un Padome vairākos gadījumos ir 
apstiprinājusi, ka ES ir Galileo un EGNOS programmu īpašniece un ir atbildīga par tām. Pat 
vēl vairāk, Galileo un EGNOS programmas ir atzītas par Savienības galvenajiem projektiem, 
un tās ir neatņemama stratēģijas ,,Eiropa 2020” sastāvdaļa. Tādēļ atzinuma sagatavotāja 
pilnībā atbalsta Komisijas priekšlikumu turpināt šo programmu finansēšanu arī nākamajā 
daudzgadu finanšu shēmā (DFS) 2014.–2020. gadam.

Priekšlikumā Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam 
(DFS), dotajās saistību apropriācijās Komisija šīm programmām paredz maksimālo summu 
EUR 7 miljardi, kas izteikta 2011. gada cenās (apmēram EUR 7,9 miljardi pašreizējās cenās).
Tā arī uzsver, ka nekādas papildu apropriācijas no ES budžeta netiks piešķirtas. Gadījumā, ja 
izmaksas tiks pārsniegtas, šīs programmas vai nu būs jāpielāgo reālajam pieejamajam 
finansējumam, vai arī ar vienbalsīgu Padomes lēmumu un ar Eiropas Parlamenta piekrišanu 
būs jāgroza DFS regula. Tādēļ šī summa ES budžetā ir nodalīta, bet minētajām programmām 
izdevumu kategorijās nav paredzēta nekāda elastība.

Jāatgādina, ka 2007. gada beigās pēc ilgām un spraigām Eiropas Parlamenta un Padomes 
sarunām DFS 2007.–2013. gadam tika pārskatīta attiecībā uz Galileo programmu par 
EUR 1,3 miljardiem (pašreizējās cenās). Šo pārskatīšanu uzskatīja par nepieciešamu, jo 
programmas reālās izmaksas ievērojami pārsniedza plānotās, un šī starpība daļēji bija jāsedz, 
pārskatot DFS.

Lai pēc iespējas samazinātu izmaksu pārsniegšanas iespēju nākotnē, šajā Komisijas 
priekšlikumā abām programmās ir paredzēts finansējums EUR 1005 miljonu (pašreizējās 
cenās) apjomā, lai aptvertu iespējamos ieviešanas un ekspluatācijas riskus. Atzinuma 
sagatavotāja arī ņem vērā Komisijas pārliecību, ka ieviešanas un ekspluatācijas fāzē, ko 
Galileo programma jau sasniegusi, ir daudz mazāki izmaksu pārsniegšanas riski, nekā tas bija 
izstrādes fāzē. Tomēr, ja radīsies neparedzētas finanšu saistības un lai apstiprinātu šo 
programmu piederību ES, atzinuma sagatavotāja uzskata, ka tām būtu jāpiešķir rezerve, kas 
rodama starpībā starp DFS maksimālo robežu un pašu resursu maksimālo robežu.

Atzinuma sagatavotāja ierosina Komisijas priekšlikumā izdarīt vairākus papildu 
pārlabojumus, jo īpaši attiecībā uz nepieciešamību savlaicīgi informēt budžeta lēmējiestādes 
(nevis tikai dalībvalstu pārstāvju komiteju) par atsevišķām šīs regulas īstenošanas fāzēm, lai 
minētās iestādes spētu pilnībā īstenot savas budžeta kontroles un plānošanas prerogatīvas.
Šajā sakarībā īpašs uzsvars tiek likts uz to, ka Komisijai jau laicīgi jāsniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei pietiekama informācija, ja pastāv nekontrolējams risks, kas varētu 
radīt būtiskas novirzes no programmu izmaksu grafika. Atzinuma sagatavotāja nosaka 
minimālos datus, kas būtu jāiekļauj Komisijas gada pārskatā Eiropas Parlamentam un 
Padomei par minēto programmu īstenošanu, tostarp arī aktualizētu informāciju par risku 
novērtējumu un kontroli, kā arī vērtējumu par to, cik lielas novirzes no izmaksu vai laika 
grafika šie riski varētu radīt.
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GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.a vērš uzmanību uz to, ka finansējuma 
apjoms likumdošanas priekšlikumā ir 
norādīts tikai likumdevējas iestādes 
zināšanai un ka to nevar precīzi noteikt,
kamēr nav panākta vienošanās par 
priekšlikumu regulai, ar ko nosaka 
daudzgadu finanšu shēmu 
2014.−2020. gadam;

Pamatojums

Strādājot pie atsevišķas politikas vai konkrētiem jautājumiem, nevajadzētu pazaudēt pārskatu 
par sarunām par DFS, kas arī turpmāk ir jārisina vispārēji un kurās nevar uzskatīt, ka par 
kaut ko ir panākta vienošanās, kamēr nav panākta vienošanās par visu. Pēc tam, kad tiks 
panākta vienošanās par DFS regulu, EP un Padomes vienosies par atsevišķiem tiesību akta 
priekšlikumiem, arī par tiem paredzamo finansējumu, par ko EP un Padomei vēl jāvienojas, 
un tad pieņems tos galīgajā variantā.

Grozījums Nr. 2

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.b punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.b atgādina par 2011. gada 8. jūnija 
rezolūciju par ieguldījumu nākotnē —
jauna daudzgadu finanšu shēma (DFS) 
konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai Eiropai1; atkārtoti norāda, ka 
nākamajā DFS ir jāparedz pietiekami 
papildu līdzekļi, lai Savienība varētu 
īstenot pašreizējās politikas prioritātes un 
jaunos Lisabonas līgumā noteiktos 
uzdevumus, kā arī reaģēt uz 
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neparedzētiem notikumiem; prasa 
Padomei, ja tā šai pieejai nepiekrīt, 
skaidri norādīt, no kurām tās politikas 
prioritātēm vai projektiem būtu iespējams 
pilnībā atteikties, neraugoties uz to radīto 
Eiropas pievienoto vērtību;
_______________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Tā kā šīs programmas ir svarīgas, tā 
kā tām ir Eiropas dimensija un tās veido 
būtisku Eiropas pievienoto vērtību, tām 
būtu jāsaņem atbilstošs finansējums.  

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Galileo programmas izvēršanas un 
ekspluatācijas posmus un EGNOS 
programmas ekspluatācijas posmu principā 
būtu pilnībā jāfinansē Savienībai. Tomēr 
saskaņā ar 2002. gada 25. jūnija Regulu 
(EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par 
Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas 
Kopienu vispārējam budžetam, 
dalībvalstīm jābūt iespējai, pamatojoties uz 
attiecīgiem nolīgumiem, ieguldīt 
programmās papildu līdzekļus vai dot 
ieguldījumu natūrā, lai finansētu 
programmu papildu elementus, kuru 
īstenošanu tās pieprasa — tas attiecas, 
piemēram, uz sistēmu struktūru vai kādām 
papildu vajadzībām saistībā ar drošību. Arī 
trešām valstīm un starptautiskām 
organizācijām jāspēj dot ieguldījumu šajās 

(13) Galileo programmas izvēršanas un 
ekspluatācijas posmus un EGNOS 
programmas ekspluatācijas posmu principā 
būtu pilnībā jāfinansē Savienībai. Tomēr 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2012. gada … Regulu (ES) 
Nr. XXX/2012 par [finanšu noteikumiem, 
ko piemēro Savienības gada budžetam], 
dalībvalstīm jābūt iespējai, pamatojoties uz 
attiecīgiem nolīgumiem, ieguldīt 
programmās papildu līdzekļus vai dot 
ieguldījumu natūrā, lai finansētu 
programmu papildu elementus, kuru 
īstenošanu tās pieprasa — tas attiecas, 
piemēram, uz sistēmu struktūru vai kādām 
papildu vajadzībām saistībā ar drošību. Arī 
trešām valstīm un starptautiskām 
organizācijām jāspēj dot ieguldījumu šajās 
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programmās. programmās atbilstīgi savstarpējas 
intereses principam.

Pamatojums

Saskaņošana ar jauno finanšu regulu.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai nodrošinātu programmu turpmāku 
īstenošanu, ir jāizveido piemērota finanšu 
sistēma, kas ļautu Savienībai tās finansēt 
arī turpmāk. Tāpat jānorāda summa laika 
periodam no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2020. gada 31. decembrim, kas vajadzīga, 
lai finansētu Galileo programmas 
izvēršanas posma nobeigumu un sistēmu 
ekspluatāciju.

(14) Ņemot vērā nepieciešamo 
sagatavošanās laiku un šiem projektiem 
jau piešķirtos kapitālieguldījumus, ir 
vajadzīgas pietiekamas un atbilstošas 
finanšu saistības turpmākajos finanšu 
plānošanas laikposmos, lai nodrošinātu 
minēto programmu plānošanas 
nepārtrauktību un organizatorisko 
stabilitāti. Lai nodrošinātu programmu 
turpmāku īstenošanu, ir jāizveido 
piemērota finanšu sistēma, kas ļautu 
Savienībai tās finansēt arī turpmāk. Tāpat 
jānorāda maksimālā summa laika 
periodam no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2020. gada 31. decembrim, kas vajadzīga, 
lai finansētu Galileo programmas 
izvēršanas posma nobeigumu un sistēmu 
ekspluatāciju.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Ir jāuzsver, ka sistēmu ieguldījumu un 
ekspluatācijas izmaksu aplēses laika 
periodam no 2014. līdz 2020. gadam 

(17) Ir jāuzsver, ka sistēmu ieguldījumu un 
ekspluatācijas izmaksu aplēses laika 
periodam no 2014. līdz 2020. gadam 
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neietver neparedzētas finansiālās saistības, 
kas Savienībai varētu būt jāuzņemas, jo 
īpaši attiecībā uz ārpuslīgumiskām 
saistībām, kuras izriet no tā, ka šīs sistēmas 
ir publiskā sektora īpašums, sevišķi force 
majeure un katastrofālu atteiču gadījumā. 
Komisija veic īpašu šo saistību analīzi.

neietver neparedzētas finansiālās saistības, 
kas Savienībai varētu būt jāuzņemas, jo 
īpaši attiecībā uz ārpuslīgumiskām 
saistībām, kuras izriet no tā, ka šīs sistēmas 
ir publiskā sektora īpašums, sevišķi force 
majeure un katastrofālu atteiču gadījumā. 
Komisija veic īpašu šo saistību analīzi. 
Visas šādas neparedzētas finanšu 
saistības būtu jāaptver ar rezervi, kas 
rodama starpībā starp pašu resursiem un 
DFS maksimālo robežu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Tāpat jānodrošina, ka Savienība 
saņem ieņēmumus no sistēmu darbības, lai 
nodrošinātu iepriekš ieguldīto investīciju 
atgūšanu. Ar privātā sektora uzņēmumiem 
noslēgtos līgumos vajadzētu būt noteiktam 
arī ieņēmumu sadales mehānismam.

(19) Tāpat jānodrošina, ka Savienība 
saņem ieņēmumus no sistēmu darbības, lai 
nodrošinātu iepriekš ieguldīto investīciju 
atgūšanu. Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 294. pantu 
vajadzētu arī pieņemt ieņēmumu sadales 
mehānismu un paredzēt to ar privātā 
sektora uzņēmumiem noslēgtos līgumos.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai izvairītos no izmaksu 
pārsniegšanas un kavēšanās, kas pēdējos 
gados ir skārusi minētās programmas, ir 
jāpalielina centieni mazināt riskus, kuri 
var izraisīt izmaksu pārsniegšanu, kā to 
pieprasa Padome 2011. gada 31. marta 
secinājumos un Eiropas Parlaments 
2011. gada 8. jūnija rezolūcijā un kā izriet 
no Komisijas 2011. gada 29. jūnija 

(20) Lai izvairītos no izmaksu 
pārsniegšanas un kavēšanās, kas pēdējos 
gados ir skārusi minētās programmas, tiks 
pastiprināti centieni mazināt riskus, kuri 
var izraisīt izmaksu pārsniegšanu, kā to 
pieprasa Padome 2011. gada 31. marta 
secinājumos un Eiropas Parlaments 
2011. gada 8. jūnija rezolūcijā un kā izriet 
no Komisijas 2011. gada 29. jūnija 
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paziņojuma Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
“Budžets stratēģijai “Eiropa 2020””.

paziņojuma Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
“Budžets stratēģijai “Eiropa 2020””. Tiek 
lēsts, ka izvēršanas un ekspluatācijas 
risku izmaksas ir apmēram 
EUR 1005 miljoni (pašreizējās cenās), un 
tās ir iekļautas šo programmu 
finansējumā. Gadījumā, ja šīm 
programmām būs nepieciešami papildu 
finanšu līdzekļi, tie nav jāiegūst uz 
mazāku veiksmīgu projektu rēķina, kas 
tiek finansēti no ES budžeta. Visus 
papildu finanšu līdzekļus, kas būtu
nepieciešami minēto risku novēršanai, 
vajadzētu ņemt no rezerves, kas rodama 
starpībā starp pašu resursiem un DFS 
maksimālo robežu.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Savienībai būtu jānoslēdz daudzgadu 
deleģēšanas nolīgums ar Eiropas Kosmosa 
aģentūru par programmu tehniskajiem un 
plānošanas aspektiem. Lai Komisija kā 
Savienības pārstāve varētu pilnībā īstenot 
kontroles pilnvaras, deleģēšanas nolīgumā 
būtu jāiekļauj vispārēji nosacījumi par 
Eiropas Kosmosa aģentūrai uzticēto 
līdzekļu pārvaldīšanu. Attiecībā uz 
darbībām, ko finansē vienīgi Savienība, 
šiem nosacījumiem jāgarantē tāds 
kontroles līmenis, kas ir salīdzināms ar to, 
kāds tiktu pieprasīts, ja Eiropas Kosmosa 
aģentūra būtu Savienības aģentūra. 

(24) Saskaņā ar LESD 290. pantu būtu 
jāpiešķir Komisijai pilnvaras Savienības 
vārdā noslēgt daudzgadu deleģēšanas 
nolīgumu ar Eiropas Kosmosa aģentūru 
par programmu tehniskajiem un plānošanas 
aspektiem. Lai Komisija varētu pilnībā 
īstenot kontroles pilnvaras, deleģēšanas 
nolīgumā būtu jāiekļauj vispārēji 
nosacījumi par Eiropas Kosmosa aģentūrai 
uzticēto līdzekļu pārvaldīšanu. Attiecībā uz 
darbībām, ko finansē vienīgi Savienība, 
šiem nosacījumiem jāgarantē tāds 
kontroles līmenis, kas ir salīdzināms ar to, 
kāds tiktu pieprasīts, ja Eiropas Kosmosa 
aģentūra būtu Savienības aģentūra. 

Grozījums Nr. 10
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Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai izmaksātu programmām piešķirtos 
Savienības līdzekļus, kuru kopējo summu 
Komisija nedrīkst pārsniegt, ir ļoti svarīgi 
piemērot efektīvas publiskā iepirkuma 
procedūras un jo īpaši slēgt līgumus tā, lai 
nodrošinātu līdzekļu optimālu 
izmantošanu, apmierinošu pakalpojumu 
saņemšanu, programmu saskaņotu virzību, 
atbilstošu risku pārvaldību un noteiktā 
laika grafika ievērošanu. Līgumslēdzējai 
iestādei būtu jācenšas izpildīt šīs prasības.

(27) Lai izmaksātu programmām piešķirtos 
Savienības līdzekļus, kuru kopējo summu, 
kas norādīta ierosinātās regulas par DFS 
2014.–2020. gadam 14. pantā, Komisija 
nedrīkst pārsniegt, ir ļoti svarīgi piemērot 
efektīvas publiskā iepirkuma procedūras un 
jo īpaši slēgt līgumus tā, lai nodrošinātu 
līdzekļu optimālu izmantošanu, 
apmierinošu pakalpojumu saņemšanu, 
programmu saskaņotu virzību, atbilstošu 
risku pārvaldību un noteiktā laika grafika 
ievērošanu. Līgumslēdzējai iestādei 
jācenšas izpildīt šīs prasības.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Komisijai būtu jāveic novērtējumi, lai 
varētu spriest par programmas mērķu 
sasniegšanai veikto pasākumu efektivitāti.

(36) Komisijai būtu jāveic novērtējumi, 
kas pamatojas uz saskaņotiem rādītājiem, 
lai varētu spriest par programmas mērķu 
sasniegšanai veikto pasākumu efektivitāti.

Pamatojums

Ir jānosaka pienācīgi rādītāji, lai varētu pareizi novērtēt programmas attīstības gaitu.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai noteiktu, kādā mērā ir sasniegti 
Galileo programmas konkrētie mērķi , 
izmanto arī šādus rādītājus un mērķus:
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a) darbojošos satelītu kopējais skaits: 
18 satelīti līdz 2015. gadam, 30 — līdz 
2019. gadam;
b) uz zemes uzstādītās infrastruktūras 
versija: 2. versija līdz 2015. gadam;
c) ieviesto pakalpojumu skaits: 
3 sākotnējie pakalpojumi līdz 
2015. gadam, 5 pakalpojumi līdz 
2020. gadam.

Pamatojums

Ir jānosaka pienācīgi rādītāji un mērķi, lai varētu pareizi novērtēt programmas attīstības 
gaitu. Ierosinātie rādītāji ir tie, ko Komisija ir iekļāvusi tiesību akta finanšu pārskatā.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiek izmantoti šādi rādītāji un mērķi, 
tostarp lai noteiktu, kādā mērā ir sasniegti 
EGNOS programmas konkrētie mērķi 
sasniegšanas pakāpi:
– sertificēšanas iestādēm iesniegto 
pakalpojumu izmaiņu skaits: trīs laika 
posmā no 2014. līdz 2020. gadam.

Pamatojums

Ir jānosaka pienācīgi rādītāji un mērķi, lai varētu pareizi novērtēt programmas attīstības 
gaitu. Ierosinātie rādītāji ir tie, ko Komisija ir iekļāvusi tiesību akta finanšu pārskatā.



AD\904069LV.doc 11/16 PE487.670v02-00

LV

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izdevumi nedrīkst pārsniegt 1 % no šīm 
programmām piešķirtajām kopējām 
Savienības apropriācijām.

Pamatojums

Šo uzdevumu veikšanai vajadzētu pietikt ar 70 miljoniem eiro.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai varētu skaidri noteikt programmu un 
to dažādo posmu izmaksas, Komisija, 
ievērojot atklātas vadības principu, reizi 
gadā ziņo 35. panta 1. punktā minētajai 
komitejai par Savienības līdzekļu 
atvēlēšanu katrai no 1. un 2. punktā 
minētajām darbībām.

3. Lai varētu skaidri noteikt programmu un 
to dažādo posmu izmaksas, Komisija, 
ievērojot atklātas vadības principu, reizi 
gadā ziņo budžeta lēmējinstitūcijai un
35. panta 1. punktā minētajai komitejai par 
Savienības līdzekļu atvēlēšanu katrai no 
1. un 2. punktā minētajām darbībām.
(Šis grozījums attiecas uz visu 8. panta 
2. punkta un 16. panta 4. punkta tekstu. 
Pamatojums paliek tāds pats.)

Pamatojums

Komisijai palīdz Eiropas GNSS programmu komiteja. Lai nodrošinātu labu publisko 
pārvaldību, ir vajadzīga vienota programmu vadība, ātrāka lēmumu pieņemšana un vienāda 
piekļuve informācijai un pārredzamība. Eiropas GNSS programmu komiteja tika izveidota 
saskaņā ar 19. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulā (EK) 
Nr. 683/2008 par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu (EGNOS un Galileo) 
turpmāku īstenošanu.
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apropriācijas veic saskaņā ar šīs regulas 
un Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
noteikumiem.

2. Apropriācijas veic saskaņā ar šīs regulas 
un Regulas (ES) Nr. XXX/2012 [jaunā
finanšu regula] noteikumiem.

Pamatojums

Saskaņošana ar jauno finanšu regulu.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar privātā sektora uzņēmumiem 
noslēgtos līgumos var paredzēt ieņēmumu 
sadales mehānismu.

2. Ikvienu ieņēmumu sadales mehānismu 
pieņem atbilstīgi LESD 294. panta 
noteikumiem. Šo ieņēmumu sadales 
mehānismu var paredzēt ar privātā sektora 
uzņēmumiem noslēgtos līgumos.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ar Eiropas Kosmosa aģentūru 
noslēdz daudzgadu deleģēšanas nolīgumu, 
pamatojoties uz deleģēšanas lēmumu, ko 
Komisija pieņem saskaņā ar Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 54. panta 
2. punktu. Šis nolīgums aptver uzdevumu 
un budžeta izpildi, uz ko attiecas 
deleģēšana programmu īstenošanā, jo īpaši 

1. Komisija, pieņemot deleģētu aktu, ar 
Eiropas Kosmosa aģentūru noslēdz 
daudzgadu deleģēšanas nolīgumu, 
pamatojoties uz deleģēšanas lēmumu, ko 
Komisija pieņem saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. XXX/2012 [jaunā finanšu regula] 
XX. pantu. Šis nolīgums aptver uzdevumu 
un budžeta izpildi, uz ko attiecas 
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ar Galileo programmu izveidotās sistēmas 
infrastruktūras izvietošanas pabeigšana.

deleģēšana programmu īstenošanā, jo īpaši 
ar Galileo programmu izveidotās sistēmas 
infrastruktūras izvietošanas pabeigšana.

Pamatojums

Nolīgums ar Eiropas Kosmosa aģentūru ir svarīgs faktors šīs programmas veiksmīgā 
īstenošanā. Tā noteikumi un nosacījumi ir jānosaka ar tiesību aktu, bet, lai samazinātu 
likumdošanas darbu, šīs pilnvaras ir jāpiešķir Komisijai.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ar 35. panta 1. punktā minēto komiteju 
apspriežas par šā panta 1. punktā minēto 
deleģēšanas lēmumu saskaņā ar 35. panta 
2. punktā paredzēto apspriešanās 
procedūru. Komiteju informē par 
daudzgadu deleģēšanas nolīgumu, ko 
Komisija slēdz ar Eiropas Kosmosa 
aģentūru.

svītrots

Pamatojums

Deleģētam aktam komitejas procedūra nav paredzēta.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
32. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nodrošina šīs regulas īstenošanu. 
Ik gadu, iesniedzot provizorisko budžeta 
projektu, Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 

Komisija nodrošina šīs regulas īstenošanu. 
Ik gadu, iesniedzot provizorisko budžeta 
projektu, Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
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programmu īstenošanu. programmu īstenošanu. Ziņojumā cita 
starpā iekļauj:
a) novērtējumu par programmu 
īstenošanu un panākumiem 1. panta 4. un 
5. punktā noteikto mērķu sasniegšanā;
b) aktualizētu informāciju par risku 
novērtējumu un kontroli, kā arī vērtējumu 
par to, cik lielas novirzes no izmaksu un 
laika grafika šie riski varētu radīt;
c) kopsavilkumu par visu informāciju, kas 
budžeta lēmējiestādēm iesniegta saskaņā 
ar 7. panta 3. punktu, 8. panta 2. punktu, 
9. panta 2. punktu un 16. panta 
4. punktu;
d) novērtējumu par to, kā darbojas 
daudzgadu deleģēšanas nolīgums, kas 
noslēgts, ievērojot 16. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai rūpīgi sekotu Eiropas GSSS 
programmu īstenošanai, Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 
pārstāvji saskaņā ar 2008. gada 9. jūlija 
Kopīgo deklarāciju par Iestāžu Galileo 
komiteju regulāri tiekas Iestāžu Galileo 
komitejā. 
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Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Komisija pietiekami savlaicīgi informē 
Eiropas Parlamentu un Padomi, ja tā 
uzskata, ka varētu rasties nekontrolējams 
risks vai citi faktori, kas izraisītu būtiskas 
novirzes no programmu īstenošanas, jo 
īpaši saistībā ar izmaksu un termiņu 
grafiku.
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