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Pakeitimas 37
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) kosminės šiukšlės tapo didžiausia
grėsme kosmoso srities veiklos tvarumui. 
Todėl reikėtų įsteigti kosmoso stebėjimo ir 
sekimo (toliau – SST) paramos programą, 
pagal kurią būtų padedama rengti ir teikti 
kosminių objektų stebėjimo ir priežiūros 
paslaugas siekiant apsaugoti erdvėlaivius 
nuo per susidūrimus patiriamos žalos, taip 
pat išvengti žalos, kurią antžeminei 
infrastruktūrai ar žmonėms gali sukelti 
nevaldomas pakartotinis erdvėlaivių ar jų 
dalių patekimas į Žemės atmosferą;

(5) kosminės šiukšlės tapo didele grėsme 
kosmoso srities veiklos tvarumui. Todėl 
reikėtų įsteigti kosmoso stebėjimo ir 
sekimo (toliau – SST) paramos programą, 
pagal kurią būtų padedama rengti ir teikti 
kosminių objektų stebėjimo ir priežiūros 
paslaugas siekiant apsaugoti erdvėlaivius 
nuo per susidūrimus patiriamos žalos; tai, 
kad daugėja kosminių šiukšlių, taip pat 
daro poveikį pavojingam 
nekontroliuojamam kosminių objektų 
patekimui. Taigi reikėtų sukurti SST 
tarnybą siekiant numatyti patekimo 
trajektorijas ir kelius, siekiant pateikti 
naudingos informacijos vyriausybėms ir 
civilinės saugos tarnyboms;

Or. fr

Pakeitimas 38
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) kosminės šiukšlės tapo didžiausia 
grėsme kosmoso srities veiklos tvarumui.
Todėl reikėtų įsteigti kosmoso stebėjimo ir 
sekimo (toliau – SST) paramos programą, 
pagal kurią būtų padedama rengti ir teikti 
kosminių objektų stebėjimo ir priežiūros 
paslaugas siekiant apsaugoti erdvėlaivius 
nuo per susidūrimus patiriamos žalos, taip 
pat išvengti žalos, kurią antžeminei 
infrastruktūrai ar žmonėms gali sukelti 

(5) kosminės šiukšlės tapo didžiausia 
grėsme kosmoso srities veiklos tvarumui, 
svarbiausių orbitinių laiko tarpsnių ir 
dažnių spektrų prieinamumui bei 
erdvėlaivių paleidimo galimybėms. Todėl 
reikėtų įsteigti kosmoso stebėjimo ir 
sekimo (toliau – SST) paramos programą, 
pagal kurią būtų padedama rengti ir teikti 
kosminių objektų stebėjimo ir priežiūros 
paslaugas siekiant apsaugoti erdvėlaivius 
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nevaldomas pakartotinis erdvėlaivių ar jų 
dalių patekimas į Žemės atmosferą;

nuo per susidūrimus patiriamos žalos, taip 
pat išvengti žalos, kurią antžeminei 
infrastruktūrai ar žmonėms gali sukelti 
nevaldomas pakartotinis erdvėlaivių ar jų 
dalių patekimas į Žemės atmosferą;

Or. en

Pakeitimas 39
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) SST paslaugų teikimas bus naudingas 
visiems viešiems ir privatiems kosmoso 
infrastruktūros operatoriams, taip pat ir 
Sąjungai, atsižvelgiant į jos 
įsipareigojimus, susijusius su ES kosmoso 
srities programomis – Europos 
geostacionarine navigacine tinklo sistema 
(EGNOS) ir GALILEO, kurios šiuo metu 
įgyvendinamos 2008 m. liepos 9 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 683/2008 dėl tolesnio Europos 
palydovinės navigacijos programų 
(EGNOS ir GALILEO) įgyvendinimo12, ir 
COPERNICUS (GMES), įsteigta 2010 m. 
rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir 
Europos Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 911/2010 dėl Europos Žemės 
stebėsenos programos (GMES) ir jos 
pradinės praktinės veiklos 2011–2013 m.13

Perspėjimai apie pakartotinį patekimą taip 
pat bus naudingi su civiline sauga 
susijusioms nacionalinėms valdžios 
institucijoms;

(6) SST paslaugų teikimas bus naudingas 
visiems viešiems ir privatiems kosmoso 
infrastruktūros operatoriams, taip pat ir 
Sąjungai, atsižvelgiant į jos 
įsipareigojimus, susijusius su ES kosmoso 
srities programomis – Europos 
geostacionarine navigacine tinklo sistema 
(EGNOS) ir GALILEO, kurios šiuo metu 
įgyvendinamos 2008 m. liepos 9 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 683/2008 dėl tolesnio Europos 
palydovinės navigacijos programų 
(EGNOS ir GALILEO) įgyvendinimo12, ir 
COPERNICUS (GMES), įsteigta 2010 m. 
rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir 
Europos Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 911/2010 dėl Europos Žemės 
stebėsenos programos (GMES) ir jos 
pradinės praktinės veiklos 2011–2013 m.13

Perspėjimai apie pakartotinį patekimą taip 
pat bus naudingi su civiline sauga 
susijusioms nacionalinėms valdžios 
institucijoms. Be to, teikiant šias 
paslaugas privatūs draudikai galės 
lengviau nustatyti atitinkamą atsakomybę 
už palydovų eksploatavimo laikotarpiu 
įvykstančius susidūrimus;

__________________ __________________
12 OL L 196, 2008 4 27, p. 1. 12 OL L 196, 2008 4 27, p. 1.
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13 OL L 276, 2010 10 20, p. 1. 13 OL L 276, 2010 10 20, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 40
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) SST paslaugų teikimas bus naudingas 
visiems viešiems ir privatiems kosmoso 
infrastruktūros operatoriams, taip pat ir 
Sąjungai, atsižvelgiant į jos 
įsipareigojimus, susijusius su ES kosmoso 
srities programomis – Europos 
geostacionarine navigacine tinklo sistema 
(EGNOS) ir GALILEO, kurios šiuo metu 
įgyvendinamos 2008 m. liepos 9 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 683/2008 dėl tolesnio Europos 
palydovinės navigacijos programų 
(EGNOS ir GALILEO) įgyvendinimo12, ir 
COPERNICUS (GMES), įsteigta 2010 m. 
rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir 
Europos Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 911/2010 dėl Europos Žemės 
stebėsenos programos (GMES) ir jos 
pradinės praktinės veiklos 2011–2013 m.13. 
Perspėjimai apie pakartotinį patekimą taip 
pat bus naudingi su civiline sauga 
susijusioms nacionalinėms valdžios 
institucijoms;

(6) SST paslaugų teikimas bus naudingas 
visiems viešiems ir privatiems kosmoso 
infrastruktūros operatoriams, taip pat ir 
Sąjungai, atsižvelgiant į jos 
įsipareigojimus, susijusius su ES kosmoso 
srities programomis – Europos 
geostacionarine navigacine tinklo sistema 
(EGNOS) ir GALILEO, kurios šiuo metu 
įgyvendinamos 2008 m. liepos 9 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 683/2008 dėl tolesnio Europos 
palydovinės navigacijos programų 
(EGNOS ir GALILEO) įgyvendinimo, ir 
COPERNICUS (GMES), įsteigta 2010 m. 
rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir 
Europos Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 911/2010 dėl Europos Žemės 
stebėsenos programos (GMES) ir jos 
pradinės praktinės veiklos 2011–2013 m. 
Perspėjimai apie pakartotinį 
nekontroliuojamą patekimą ir duomenys 
apie numatytą poveikio vietą ir laiką taip 
pat bus naudingi su civiline sauga 
susijusioms nacionalinėms valdžios 
institucijoms;

__________________ __________________
12 OL L 196, 2008 4 27, p. 1. 12 OL L 196, 2008 4 27, p. 1.
13 OL L 276, 2010 10 20, p. 1. 13 OL L 276, 2010 10 20, p. 1.

Or. fr
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Pakeitimas 41
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) SST paslaugos turėtų papildyti su 
kosmoso infrastruktūros apsauga susijusią 
mokslinių tyrimų veiklą, vykdomą pagal 
programą „Horizontas 2020“ ir nustatytą 
[nuoroda į Reglamentą „Horizontas 2020“ 
bus pateikta, kai jis bus priimtas], bei 
Europos kosmoso agentūros veiklą šioje 
srityje;

(7) SST paslaugos turėtų papildyti su 
kosmoso infrastruktūros apsauga susijusią 
mokslinių tyrimų veiklą, vykdomą pagal 
programą „Horizontas 2020“ ir nustatytą 
[nuoroda į Reglamentą „Horizontas 2020“ 
bus pateikta, kai jis bus priimtas], pvz., 
sekimui skirtų optinių lazerių 
technologijų plėtojimą, bei Europos 
kosmoso agentūros arba kitokią 
tarptautinę mokslinių tyrimų veiklą šioje 
srityje. Be to, šios paslaugos taip pat 
turėtų papildyti Sąjungos pavyzdines 
kosmoso srities programas, t. y. 
programas COPERNICUS ir GALILEO, 
Sąjungos skaitmeninės darbotvarkės 
iniciatyvą ir kitas telekomunikacijų 
infrastruktūros srities iniciatyvas, kurios 
padeda įgyvendinti informacinės 
visuomenės sumanymą;

Or. en

Pakeitimas 42
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) SST paslaugos turėtų papildyti su 
kosmoso infrastruktūros apsauga susijusią 
mokslinių tyrimų veiklą, vykdomą pagal 
programą „Horizontas 2020“ ir nustatytą 
[nuoroda į Reglamentą „Horizontas 2020“ 
bus pateikta, kai jis bus priimtas], bei 
Europos kosmoso agentūros veiklą šioje 
srityje;

(7) SST paslaugos turėtų papildyti su 
kosmoso infrastruktūros apsauga susijusią 
mokslinių tyrimų veiklą, vykdomą pagal 
programą „Horizontas 2020“ ir nustatytą 
[nuoroda į Reglamentą „Horizontas 2020“ 
bus pateikta, kai jis bus priimtas], bei 
dabartinę ir būsimą Europos kosmoso 
agentūros veiklą šioje srityje;
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Or. en

Pakeitimas 43
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) SST paramos programa taip pat turėtų 
papildyti esamas mažinimo priemones, 
kaip antai Jungtinių Tautų (JT) kosminių 
šiukšlių kiekio mažinimo gaires, arba kitas 
iniciatyvas, pavyzdžiui, Sąjungos 
pasiūlymą dėl tarptautinio Veiklos 
atvirame kosmose kodekso;

(8) SST paramos programa taip pat turėtų 
papildyti esamas mažinimo priemones, 
kaip antai Jungtinių Tautų (JT) kosminių 
šiukšlių kiekio mažinimo gaires, arba kitas 
tarptautines iniciatyvas, kuriomis 
siekiama užtikrinti kosmoso tvarumą, 
patikimas kosmoso valdymo struktūras 
ir (arba) visuotinę prieigą, pavyzdžiui, 
Sąjungos pasiūlymą dėl tarptautinio 
Veiklos atvirame kosmose kodekso;

Or. en

Pakeitimas 44
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) civilių ir karinių naudotojų reikalavimai 
nustatyti Komisijos tarnybų darbiniame 
dokumente „Europos informuotumo apie 
padėtį kosmose aukšto lygio civiliniai ir 
kariniai naudotojų reikalavimai“14, kurį 
2011 m. lapkričio 18 d. valstybės narės 
patvirtino Tarybos Politikos ir saugumo 
komitete15. SST paslaugos turėtų būti 
teikiamos tik civiliniais tikslais. Tik 
kariniams reikalavimams šis sprendimas 
neturėtų būti taikomas;

(9) civilių ir karinių naudotojų reikalavimai 
nustatyti Komisijos tarnybų darbiniame 
dokumente „Europos informuotumo apie 
padėtį kosmose aukšto lygio civiliniai ir 
kariniai naudotojų reikalavimai“14, kurį 
2011 m. lapkričio 18 d. valstybės narės 
patvirtino Tarybos Politikos ir saugumo 
komitete15. SST paslaugos turėtų būti 
teikiamos tik civiliniais tikslais, tačiau dėl 
to neturėtų būti apribotos Europos 
gynybos agentūros (EGA) galimybės 
prisidėti prie šios programos 
įgyvendinimo. Tik kariniams 
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reikalavimams šis sprendimas neturėtų būti 
taikomas;

__________________ __________________
14 SEC(2011) 1247 galutinis, 2011 10 12. 14 SEC(2011) 1247 galutinis, 2011 10 12.
15 Tarybos dokumentas 15715/11, 
2011 10 24.

15 Tarybos dokumentas 15715/11, 
2011 10 24.

Or. en

Pakeitimas 45
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) civilių ir karinių naudotojų reikalavimai 
nustatyti Komisijos tarnybų darbiniame 
dokumente „Europos informuotumo apie 
padėtį kosmose aukšto lygio civiliniai ir 
kariniai naudotojų reikalavimai“14, kurį 
2011 m. lapkričio 18 d. valstybės narės 
patvirtino Tarybos Politikos ir saugumo 
komitete15. SST paslaugos turėtų būti 
teikiamos tik civiliniais tikslais. Tik 
kariniams reikalavimams šis sprendimas 
neturėtų būti taikomas;

(9) civilių ir karinių naudotojų reikalavimai 
nustatyti Komisijos tarnybų darbiniame 
dokumente „Europos informuotumo apie 
padėtį kosmose aukšto lygio civiliniai ir 
kariniai naudotojų reikalavimai“, kurį 
2011 m. lapkričio 18 d. valstybės narės 
patvirtino Tarybos Politikos ir saugumo 
komitete. SST paslaugos turėtų būti 
teikiamos tik civiliniais tikslais. Tik 
kariniams reikalavimams šis sprendimas 
neturėtų būti taikomas; karinių ar dvejopo 
pobūdžio palydovų apsauga yra civilinio 
pobūdžio tikslas;

__________________ __________________
14 2011 m. spalio 12 d. 
COM(2011) 1247 final.

14 2011 m. spalio 12 d. 
SEC(2011) 1247 final.

15 2011 m. spalio 24 d. Tarybos 
dokumentas Nr. 15715/11.

15 2011 m. spalio 24 d. Tarybos 
dokumentas Nr. 15715/11.

Or. fr

Pakeitimas 46
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera



AM\1009739LT.doc 9/38 PE523.078v01-00

LT

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) SST paslaugos turėtų būti teikiamos 
remiantis Sąjungos ir valstybių narių 
partneryste ir pasitelkiant turimą ir būsimą 
nacionalinę patirtį ir įrenginius, kaip antai 
matematinę analizę ir praktinės patirties 
modeliavimą, antžeminius radarus arba 
teleskopus, kuriais dalyvaujančios 
valstybės narės leidžia naudotis. Valstybės 
narės išsaugoja savo įrenginių nuosavybę, 
juos toliau kontroliuoja ir išlieka 
atsakingos už jų eksploatavimą, techninę 
priežiūrą ir atnaujinimą;

(10) SST paslaugos turėtų būti teikiamos 
remiantis Sąjungos, valstybių narių ir EKA 
partneryste ir pasitelkiant turimą ir būsimą 
nacionalinę ir europinę patirtį ir įrenginius, 
kaip antai matematinę analizę ir praktinės 
patirties modeliavimą, antžeminius radarus 
arba teleskopus, kuriais dalyvaujančios 
valstybės narės ir EKA leidžia naudotis. 
Valstybės narės išsaugoja savo įrenginių 
nuosavybę, juos toliau kontroliuoja ir 
išlieka atsakingos už jų eksploatavimą, 
techninę priežiūrą ir atnaujinimą;

Or. en

Pakeitimas 47
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) SST paslaugos turėtų būti teikiamos 
remiantis Sąjungos ir valstybių narių 
partneryste ir pasitelkiant turimą ir būsimą 
nacionalinę patirtį ir įrenginius, kaip antai 
matematinę analizę ir praktinės patirties 
modeliavimą, antžeminius radarus arba 
teleskopus, kuriais dalyvaujančios 
valstybės narės leidžia naudotis. Valstybės 
narės išsaugoja savo įrenginių nuosavybę, 
juos toliau kontroliuoja ir išlieka 
atsakingos už jų eksploatavimą, techninę 
priežiūrą ir atnaujinimą;

(10) SST paslaugos turėtų būti teikiamos 
remiantis Sąjungos, valstybių narių ir 
atitinkamų Sąjungos bei nacionalinių 
agentūrų partneryste ir pasitelkiant turimą 
ir būsimą nacionalinę patirtį ir įrenginius, 
kaip antai matematinę analizę ir praktinės 
patirties modeliavimą, antžeminius radarus 
arba teleskopus, kuriais dalyvaujančios 
valstybės narės leidžia naudotis. Valstybės 
narės išsaugoja savo įrenginių nuosavybę, 
juos toliau kontroliuoja ir išlieka 
atsakingos už jų eksploatavimą, techninę 
priežiūrą ir atnaujinimą;

Or. en
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Pakeitimas 48
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) SST paslaugos turėtų būti teikiamos 
remiantis Sąjungos ir valstybių narių 
partneryste ir pasitelkiant turimą ir būsimą 
nacionalinę patirtį ir įrenginius, kaip antai 
matematinę analizę ir praktinės patirties 
modeliavimą, antžeminius radarus arba 
teleskopus, kuriais dalyvaujančios 
valstybės narės leidžia naudotis. Valstybės 
narės išsaugoja savo įrenginių nuosavybę, 
juos toliau kontroliuoja ir išlieka 
atsakingos už jų eksploatavimą, techninę 
priežiūrą ir atnaujinimą;

(10) SST paslaugos turėtų būti teikiamos 
remiantis Sąjungos ir valstybių narių 
partneryste ir pasitelkiant turimą ir būsimą 
nacionalinę patirtį ir įrenginius, kaip antai 
matematinę analizę ir praktinės patirties 
modeliavimą, antžeminius radarus arba 
teleskopus, kuriais dalyvaujančios 
valstybės narės ir EKA leidžia naudotis. 
Valstybės narės ir EKA išsaugoja savo 
įrenginių nuosavybę, juos toliau 
kontroliuoja ir išlieka atsakingos už jų 
eksploatavimą, techninę priežiūrą ir 
atnaujinimą;

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinant EKA programas sukurtų įrenginių savininkė yra EKA, kaip organizacija, o ne 
jos valstybės narės.

Pakeitimas 49
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Europos tinklų ir informacijos 
apsaugos agentūra (angl. ENISA) taip pat 
gali teikti papildomą paramą tinklų ir 
sistemų vientisumui užtikrinti;

Or. en
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Pakeitimas 50
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) tiksli informacija apie tam tikrų 
kosminių objektų pobūdį, specifikacijas ir 
buvimo vietą gali turėti įtakos Europos 
Sąjungos ar jos valstybių narių saugumui. 
Todėl kuriant ir eksploatuojant SST jutiklių 
tinklą, plėtojant pajėgumus apdoroti ir 
analizuoti SST duomenis ir teikiant SST 
paslaugas reikėtų atsižvelgti į atitinkamus 
saugumo klausimus. Taigi būtina šiame 
sprendime nustatyti bendrąsias nuostatas 
dėl SST duomenų ir informacijos 
naudojimo ir saugaus valstybių narių, 
EUSC ir SST paslaugų gavėjų keitimosi 
šiais duomenimis ir informacija. Be to, 
Europos Komisija ir Europos išorės 
veiksmų tarnyba turėtų apibrėžti 
koordinavimo mechanizmus, kurie 
reikalingi klausimams, susijusiems su SST 
paramos programos saugumu, spręsti;

(12) tiksli informacija apie tam tikrų 
kosminių objektų pobūdį, specifikacijas ir 
buvimo vietą gali turėti įtakos Europos 
Sąjungos ar jos valstybių narių saugumui. 
Todėl kuriant ir eksploatuojant SST jutiklių 
tinklą, plėtojant pajėgumus apdoroti ir 
analizuoti SST duomenis ir teikiant SST 
paslaugas reikėtų atsižvelgti į atitinkamus 
saugumo klausimus. Taigi būtina šiame 
sprendime nustatyti bendrąsias nuostatas 
dėl SST duomenų ir informacijos 
naudojimo ir saugaus valstybių narių, 
EUSC, ENISA, EGA ir SST paslaugų 
gavėjų keitimosi šiais duomenimis ir 
informacija. Be to, Europos Komisija ir 
Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų 
apibrėžti koordinavimo mechanizmus, 
kurie reikalingi klausimams, susijusiems su 
SST paramos programos saugumu, spręsti;

Or. en

Pakeitimas 51
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) tiksli informacija apie tam tikrų 
kosminių objektų pobūdį, specifikacijas ir 
buvimo vietą gali turėti įtakos Europos 
Sąjungos ar jos valstybių narių saugumui. 
Todėl kuriant ir eksploatuojant SST jutiklių 
tinklą, plėtojant pajėgumus apdoroti ir 
analizuoti SST duomenis ir teikiant SST 
paslaugas reikėtų atsižvelgti į atitinkamus 

(12) tiksli informacija apie tam tikrų 
kosminių objektų pobūdį, specifikacijas ir 
buvimo vietą gali turėti įtakos Europos 
Sąjungos ar jos valstybių narių ar net 
trečiųjų šalių saugumui. Todėl kuriant ir 
eksploatuojant SST jutiklių tinklą, plėtojant 
pajėgumus apdoroti ir analizuoti SST 
duomenis ir teikiant SST paslaugas reikėtų 
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saugumo klausimus. Taigi būtina šiame 
sprendime nustatyti bendrąsias nuostatas 
dėl SST duomenų ir informacijos 
naudojimo ir saugaus valstybių narių, 
EUSC ir SST paslaugų gavėjų keitimosi 
šiais duomenimis ir informacija. Be to, 
Europos Komisija ir Europos išorės 
veiksmų tarnyba turėtų apibrėžti 
koordinavimo mechanizmus, kurie 
reikalingi klausimams, susijusiems su SST 
paramos programos saugumu, spręsti;

atsižvelgti į atitinkamus saugumo 
klausimus. Taigi būtina šiame sprendime 
nustatyti bendrąsias nuostatas dėl SST 
duomenų ir informacijos naudojimo ir 
saugaus valstybių narių, EUSC ir SST 
paslaugų gavėjų keitimosi šiais 
duomenimis ir informacija. Be to, Europos 
Komisija ir Europos išorės veiksmų 
tarnyba turėtų apibrėžti koordinavimo 
mechanizmus, kurie reikalingi klausimams, 
susijusiems su SST paramos programos 
saugumu, spręsti;

Or. fr

Pakeitimas 52
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Tarybos Saugumo komitetas 
rekomendavo sukurti rizikos valdymo 
struktūrą, skirtą užtikrinti, kad 
įgyvendinant SST paramos programą būtų 
tinkamai atsižvelgta į duomenų saugumo 
klausimus. Tuo tikslu dalyvaujančios 
valstybės narės ir EUSC turėtų sukurti 
atitinkamas rizikos valdymo struktūras ir 
nustatyti rizikos valdymo procedūras;

(14) Tarybos Saugumo komitetas 
rekomendavo sukurti rizikos valdymo 
struktūrą, skirtą užtikrinti, kad 
įgyvendinant SST paramos programą būtų 
tinkamai atsižvelgta į duomenų saugumo 
klausimus. Tuo tikslu dalyvaujančios 
valstybės narės ir EUSC turėtų sukurti 
atitinkamas rizikos valdymo struktūras ir 
nustatyti rizikos valdymo procedūras, o 
Europos tinklų ir informacijos apsaugos 
agentūrai turėtų būti pavesta atlikti 
atitinkamą tinklų ir informacijos 
apsaugos rėmėjos vaidmenį;

Or. en

Pakeitimas 53
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Sąjunga turėtų finansuoti SST 
paramos programą pagal 2012 m. spalio 
25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų 
finansinių taisyklių18. SST paramos 
programai skirtos Sąjungos lėšos turėtų 
būti skiriamos iš kitų atitinkamų
programų, kurios numatytos 2014–
2020 m. daugiametėje finansinėje 
programoje;

(15) Sąjunga turėtų finansuoti SST 
paramos programą pagal 2012 m. spalio 
25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų 
finansinių taisyklių18. Maksimali SST 
paramos programai skiriamų Sąjungos 
lėšų suma turėtų būti 70 mln. EUR 
dabartinėmis kainomis. Ši suma 
pirmiausia turėtų būti skiriama iš kosmoso 
politikai skirtų programų, numatytų 2014–
2020 m. daugiametėje finansinėje 
programoje, t. y. iš programų 
EGNOS/GALILEO ir COPERNICUS, ir 
geriausia būtų numatyti atitinkamas 
biudžeto eilutes pagal šias programas. 
Tam tikrais atvejais įnašus taip pat galima 
skirti iš Vidaus saugumo fondo ir 
programos „Horizontas 2020“ biudžetų, 
tačiau jie turėtų būti griežtai apriboti ir 
skiriami tik veiksmams, numatytiems jų 
pagrindiniuose teisės aktuose ir 
susijusiems su atitinkamai ypatingos 
svarbos infrastruktūros apsauga ir 
kosmoso bei saugumo sričių moksliniais 
tyrimais. Visais atvejais Sąjungos įnašą 
turėtų būti stengiamasi padidinti 
pasinaudojant programomis GALILEO ir 
COPERNICUS;

__________________ __________________
18 OL L 298, 2012 10 26, p. 1. 18 OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 54
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis



PE523.078v01-00 14/38 AM\1009739LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Sąjunga turėtų finansuoti SST 
paramos programą pagal 2012 m. spalio 
25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų 
finansinių taisyklių18. SST paramos 
programai skirtos Sąjungos lėšos turėtų 
būti skiriamos iš kitų atitinkamų programų, 
kurios numatytos 2014–2020 m. 
daugiametėje finansinėje programoje;

(15) Sąjunga turėtų finansuoti SST 
paramos programą pagal 2012 m. spalio 
25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų 
finansinių taisyklių18. SST paramos 
programai skirtos Sąjungos lėšos turėtų 
būti skiriamos iš kitų atitinkamų programų, 
kurios numatytos 2014–2020 m. 
daugiametėje finansinėje programoje. Gali 
būti stengiamasi padidinti Sąjungos įnašą 
pasinaudojant ne tik programa 
„Horizontas 2020“, kiek tai sietina su 
mokslinių tyrimų aspektais, bet ir 
programomis GALILEO ir 
COPERNICUS, tačiau reikia užtikrinti, 
kad nenukentėtų šių programų tikslai;

__________________ __________________
18 OL L 298, 2012 10 26, p. 1. 18 OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 55
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) siekiant užtikrinti tinkamą 
programos planavimą, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti aktus dėl metinės darbo programos 
tvirtinimo. Ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų etapu tinkamai 
konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas su 
ekspertais. Ruošdama ir rengdama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo 
pačiu metu, laiku ir tinkamai persiųsti 
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Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 56
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kosmoso stebėjimo ir sekimo (toliau –
SST) paramos programa nustatoma 
2014 m. sausio 1 d.–2020 m. gruodžio 
31 d. laikotarpiui.

Kosmoso stebėjimo ir sekimo paramos 
programa „Cassini“ (toliau – programa 
„Cassini“) nustatoma 2014 m. sausio 1 d.–
2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui.

(Šis pakeitimas taikomas visam teisės akto 
tekstui; jei jis bus priimtas, visame tekste 
reikės padaryti atitinkamus techninius 
pataisymus.)

Or. de

Pagrindimas

Vietoj sunkiai suprantamos sąvokos reikėtų vartoti programos pavadinimą, kaip ir programų 
„Galileo“ ir „Copernicus“ atveju. Programa pavadinta italų ir prancūzų astronomo 
Džovanio Domeniko Kasinio (Giovanni Domenico Cassini) vardu. Atitinkamai turėtų būti 
pakeistos visos sprendimo vietos, kuriose iki šiol vartojama „SST paramos programa“.

Pakeitimas 57
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Bendras tikslas

Skiriant lėšas SST programos 
finansavimui prisidedama užtikrinant 
ilgalaikį ES ir nacionalinių kosmoso 
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infrastruktūros ir paslaugų rėmimą, kai 
bendras tikslas yra sukurti Europos 
Sąjungai autonominę kosmoso stebėjimo 
sistemą, kuri yra būtina siekiant užtikrinti 
ekonomikos, visuomenės ir piliečių 
saugumą ES, iš esmės siekiant sustabdyti 
kosmoso šiukšlių plitimą. 

Or. fr

Pakeitimas 58
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Kosminis objektas – tai bet koks 
dirbtinis arba natūralus objektas 
kosminėje erdvėje.

1) Kosminis objektas – tai bet koks 
dirbtinis objektas kosminėje erdvėje.

Or. fr

Pakeitimas 59
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Erdvėlaivis – tai bet koks konkrečią 
funkciją atliekantis dirbtinis kosminis 
objektas, įskaitant dirbtinius palydovus.

2) Erdvėlaivis – tai bet koks konkrečią 
funkciją atliekantis dirbtinis kosminis 
objektas, įskaitant dirbtinius palydovus, 
minipalydovus, mikropalydovus, 
nanopalydovus ir pikopalydovus.

Or. en

Pakeitimas 60
Jean-Pierre Audy
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Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Erdvėlaivis – tai bet koks konkrečią 
funkciją atliekantis dirbtinis kosminis 
objektas, įskaitant dirbtinius palydovus.

2) Erdvėlaivis – tai bet koks konkrečią 
funkciją atliekantis dirbtinis kosminis 
objektas, įskaitant aktyvius dirbtinius 
palydovus.

Or. fr

Pakeitimas 61
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Kosminės šiukšlės – jokios konkrečios 
funkcijos nebeatliekantys erdvėlaiviai arba 
jų dalys, įskaitant raketų, dirbtinių 
palydovų ar neaktyvių dirbtinių palydovų 
dalis.

3) Kosminės šiukšlės – visi nebeveikiantys 
ar jokios konkrečios funkcijos 
nebeatliekantys dirbtiniai objektai, 
įskaitant erdvėlaivius arba jų nuolaužas ar 
dalis, esantys Žemės orbitoje ar 
pakartotinai patenkantys į atmosferą, 
įskaitant raketų, dirbtinių palydovų ar 
neaktyvių dirbtinių palydovų dalis.

Or. en

Pakeitimas 62
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) SST duomenys – SST jutiklių nustatyti 
kosminių objektų fiziniai parametrai.

5) SST duomenys – SST jutiklių nustatyti 
kosminių objektų fiziniai parametrai ar 
kosminių objektų orbitos parametrai, 
užfiksuoti stebint šiuos jutiklius.
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Or. fr

Pakeitimas 63
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

SST paramos programos tikslai – remti 
veiksmus, kuriais siekiama sukurti SST 
pajėgumus, ir visų pirma:

SST paramos programos tikslai – remti 
veiksmus, kuriais siekiama mažinti 
susidūrimų kosmose riziką ir švelninti jų 
padarinius sukuriant Europos SST 
pajėgumus, ir visų pirma:

Or. en

Pakeitimas 64
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 SST paramos programos tikslai – remti 
veiksmus, kuriais siekiama sukurti SST 
pajėgumus, ir visų pirma:

SST paramos programos tikslai – remti 
veiksmus, kuriais siekiama sukurti SST 
pajėgumus, kuriais Europos Sąjunga 
susikurtų tinkamą autonomijos lygį, ir 
visų pirma:

Or. fr

Pakeitimas 65
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sukurti ir eksploatuoti jutiklio funkciją, 
kurią sudaro turimų antžeminių ar 
kosminių nacionalinių jutiklių tinklas, 
siekiant stebėti ir sekti kosminius objektus;

a) sukurti ir eksploatuoti jutiklio funkciją, 
kurią sudaro turimų antžeminių ar 
kosminių nacionalinių jutiklių tinklas, ir 
plėtoti šį tinklą tobulinant esamus 
jutiklius ar prireikus kuriant naujus 
jutiklius, siekiant visiškai nepriklausomai
stebėti ir sekti kosminius objektus;

Or. fr

Pagrindimas

Reikia tobulinti turimus jutiklius ir, jeigu įmanoma, kurti naujus, siekiant užtikrinti 
autonominių duomenų gavimą.

Pakeitimas 66
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sukurti ir eksploatuoti jutiklio funkciją, 
kurią sudaro turimų antžeminių ar 
kosminių nacionalinių jutiklių tinklas, 
siekiant stebėti ir sekti kosminius objektus;

a) sukurti ir eksploatuoti jutiklio funkciją, 
kurią sudaro antžeminių ar kosminių 
Europos SST jutiklių, įskaitant 
nacionalinius ir EKA sukurtus jutiklius,
tinklas, siekiant stebėti ir sekti kosminius 
objektus;

Or. en

Pakeitimas 67
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sukurti ir eksploatuoti jutiklio funkciją, a) sukurti ir eksploatuoti jutiklio funkciją, 
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kurią sudaro turimų antžeminių ar 
kosminių nacionalinių jutiklių tinklas, 
siekiant stebėti ir sekti kosminius objektus;

kurią sudaro antžeminių ar kosminių 
nacionalinių jutiklių tinklas, siekiant stebėti 
ir sekti kosminius objektus ir kurti 
duomenų bazę, kurioje būtų kaupiami 
susiję duomenys;

Or. fr

Pakeitimas 68
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sukurti ir eksploatuoti jutiklio funkciją, 
kurią sudaro turimų antžeminių ar 
kosminių nacionalinių jutiklių tinklas, 
siekiant stebėti ir sekti kosminius objektus;

a) sukurti ir eksploatuoti jutiklio funkciją, 
kurią sudaro saugus turimų antžeminių ar 
kosminių nacionalinių jutiklių tinklas, 
siekiant stebėti ir sekti kosminius objektus;

Or. en

Pakeitimas 69
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sukurti ir eksploatuoti apdorojimo 
funkciją, įskaitant pajėgumą aptikti ir 
nustatyti kosminius objektus ir sudaryti 
bei papildyti jų katalogą, siekiant apdoroti 
ir analizuoti jutiklių nustatytus SST 
duomenis;

b) sukurti ir eksploatuoti apdorojimo 
funkciją siekiant teikti SST paslaugas 
erdvėlaivių operatoriams ir valdžios 
institucijoms;

Or. fr

Pakeitimas 70
Jean-Pierre Audy
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Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) įdiegti ir eksploatuoti paslaugos funkciją 
siekiant teikti SST paslaugas erdvėlaivių 
operatoriams ir valdžios institucijoms.

c) įdiegti ir eksploatuoti paslaugos funkciją 
siekiant teikti SST paslaugas, nustatytas 4 
straipsnio 1 dalyje įstaigoms, nurodytoms 
4 straipsnio 2 dalyje.

Or. fr

Pakeitimas 71
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) įdiegti ir eksploatuoti paslaugos funkciją 
siekiant teikti SST paslaugas erdvėlaivių 
operatoriams ir valdžios institucijoms.

c) įdiegti ir eksploatuoti paslaugos funkciją 
siekiant teikti SST paslaugas erdvėlaivių 
operatoriams, valdžios institucijoms ir 
privatiems subjektams, dalyvaujantiems 
vykdant kosminę veiklą.

Or. en

Pakeitimas 72
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, remdamasi pirmoje pastraipoje 
išdėstytais tikslais, daugiamečiame darbo 
plane nustato konkrečių veiksmų aprašą, 
pateikia preliminarų įgyvendinimo 
tvarkaraštį ir nurodo kiekvienam 
veiksmui skirtiną sumą.
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Or. en

Pagrindimas

Tikslai yra įdomūs ir gana aiškūs, tačiau konkretūs veiksmai, tvarkaraštis ir biudžeto lėšų 
naudojimas, atrodo, vis dar neskaidrūs, net jeigu jie nustatyti ir parengiamajai programai.

Pakeitimas 73
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) erdvėlaivių arba erdvėlaivių ir kosminių 
šiukšlių susidūrimo rizikos vertinimas ir 
susidūrimo vengimo perspėjimų teikimas 
erdvėlaivių paleidimo metu ir juos 
eksploatuojant orbitoje;

a) erdvėlaivių, erdvėlaivių ir kosminių 
šiukšlių arba erdvėlaivių ir kosminių 
objektų susidūrimo rizikos vertinimas ir 
susidūrimo vengimo perspėjimų teikimas 
erdvėlaivių paleidimo metu ir juos 
eksploatuojant orbitoje;

Or. en

Pakeitimas 74
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sprogimų, sudužimų ar susidūrimų 
orbitoje nustatymas ir rizikos vertinimas;

b) susiskaidymų, sudužimų ar susidūrimų 
orbitoje nustatymas ir apibūdinimas;

Or. fr

Pakeitimas 75
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kosminių objektų ir kosminių šiukšlių 
pakartotinio patekimo į Žemės atmosferą 
rizikos vertinimas, susijusių perspėjimų 
teikimas ir smūgio laiko bei vietos 
prognozė.

c) kosminių objektų ir kosminių šiukšlių 
pakartotinio nekontroliuojamo patekimo į 
Žemės atmosferą rizikos vertinimas ir 
duomenys apie numatytą poveikio vietą ir 
laiką.

Or. fr

Pakeitimas 76
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) orbitos rizikos vertinimų teikimas 
palydovų eksploatavimo laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 77
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. SST paslaugos teikiamos valstybėms 
narėms, Tarybai, Komisijai, EIVT, 
viešiems ir privatiems erdvėlaivių 
operatoriams ir su civiline sauga 
susijusioms valdžios institucijoms. SST 
paslaugos teikiamos laikantis 9 straipsnyje 
išdėstytų nuostatų dėl SST duomenų ir 
informacijos naudojimo ir keitimosi jais.

2. SST paslaugos teikiamos valstybėms 
narėms, Tarybai, Komisijai, EIVT, 
viešiems ir privatiems erdvėlaivių 
operatoriams, su civiline sauga susijusioms 
valdžios institucijoms ir prireikus 
draudimo įmonėms. SST paslaugos 
teikiamos laikantis 9 straipsnyje išdėstytų 
nuostatų dėl SST duomenų ir informacijos 
naudojimo ir keitimosi jais.

Or. en
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Pakeitimas 78
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dalyvaujančios valstybės narės, EUSC 
ir Komisija nelaikomi atsakingais už bet 
kokią žalą, patirtą teikiant nepakankamas 
SST paslaugas, vėluojant jas teikti, 
nutraukus jų teikimą arba dėl netikslios 
informacijos, suteiktos naudojantis SST 
paslaugomis.

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 79
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dalyvaujančios valstybės narės, EUSC ir 
Komisija nelaikomi atsakingais už bet 
kokią žalą, patirtą teikiant nepakankamas 
SST paslaugas, vėluojant jas teikti, 
nutraukus jų teikimą arba dėl netikslios 
informacijos, suteiktos naudojantis SST 
paslaugomis.

3. Dalyvaujančios valstybės narės, EUSC, 
ENISA ir Komisija nelaikomi atsakingais 
už bet kokią žalą, patirtą teikiant 
nepakankamas SST paslaugas, vėluojant 
jas teikti, nutraukus jų teikimą arba dėl 
netikslios informacijos, suteiktos 
naudojantis SST paslaugomis.

Or. en

Pakeitimas 80
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parama pagal SST paramos programą 
neteikiama kuriant naujus SST jutiklius.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 81
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parama pagal SST paramos programą 
neteikiama kuriant naujus SST jutiklius.

2. Parama pagal SST paramos programą 
gali būti teikiama kuriant naujus SST 
jutiklius ar dalyvaujant tobulinant 
turimus jutiklius.

Or. fr

Pakeitimas 82
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) administruoja SST paramos programai 
skiriamas lėšas ir užtikrina SST paramos 
programos įgyvendinimą;

a) administruoja SST paramos programai 
skiriamas lėšas ir užtikrina SST paramos 
programos įgyvendinimą, kartu 
garantuodama įvairių finansavimo 
šaltinių skaidrumą ir aiškumą;

Or. en

Pakeitimas 83
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič



PE523.078v01-00 26/38 AM\1009739LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija užtikrina, kad SST paramos 
programa ir su kosmoso infrastruktūros 
apsauga susijusi mokslinių tyrimų veikla, 
vykdoma pagal programą „Horizontas 
2020“, nustatytą [nuoroda į reglamentą 
„Horizontas 2020“ bus pateikta, kai jis 
bus priimtas], papildytų viena kitą. 
Komisija taip pat sudaro sąlygas 
užtikrinti, kad SST paramos programa 
papildytų kitą Europos ir tarptautinę 
veiklą šioje srityje.

Or. en

Pakeitimas 84
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bendradarbiaudama su Europos išorės 
veiksmų tarnyba nustato būtinus 
koordinavimo mechanizmus programos 
saugumui užtikrinti.

c) bendradarbiaudama su Europos išorės 
veiksmų tarnyba, Europos gynybos 
agentūra ir Europos tinklų ir informacijos 
apsaugos agentūra nustato būtinus 
koordinavimo mechanizmus programos 
saugumui užtikrinti.

Or. en

Pakeitimas 85
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) atlikdama aktyvų vaidmenį steigiant 
konsorciumą ir atidžiai stebint programos 
veiklą apibrėžia Europos SST paslaugos 
valdymą ir duomenų politiką.

Or. en

Pakeitimas 86
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, norinčios dalyvauti 
įgyvendinant 3 straipsnyje nustatytus 
tikslus, Komisijai pateikia paraišką, kuria 
įrodoma, kad jos atitinka šiuos kriterijus:

1. Valstybės narės, norinčios dalyvauti 
įgyvendinant 3 straipsnyje nustatytus 
tikslus, pateikia įrodymus, kad:

Or. en

Pakeitimas 87
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, norinčios dalyvauti 
įgyvendinant 3 straipsnyje nustatytus 
tikslus, Komisijai pateikia paraišką, kuria 
įrodoma, kad jos atitinka šiuos kriterijus:

1. Valstybės narės, norinčios dalyvauti 
įgyvendinant 3 straipsnyje nustatytus 
tikslus, tiesiogiai arba per konsorciumą ar 
nacionalinį ar tarpvalstybinį viešojo 
sektoriaus subjektą Komisijai pateikia 
paraišką, kuria įrodoma, kad jos atitinka 
šiuos kriterijus:

Or. fr
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Pakeitimas 88
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) turi SST jutiklių ir tinkamų techninių ir 
žmogiškųjų išteklių, kuriais gali naudotis,
ar duomenų apdorojimo pajėgumų;

a) yra pajėgios aprūpinti SST sistemą bet 
kuriais iš šių aspektų:

– SST jutikliais ir tinkamais techniniais ir 
žmogiškaisiais ištekliais, kuriais gali 
naudotis, arba
– specialiai SST skirtais analizės ir
duomenų apdorojimo pajėgumais;

Or. en

Pakeitimas 89
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) turi SST jutiklių ir tinkamų techninių ir 
žmogiškųjų išteklių, kuriais gali naudotis, 
ar duomenų apdorojimo pajėgumų;

a) turi SST jutiklių ar duomenų 
apdorojimo pajėgumų ir tinkamų techninių 
ir žmogiškųjų išteklių, kuriais gali 
naudotis;

Or. en

Pakeitimas 90
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) turi SST jutiklių ir tinkamų techninių ir a) turi SST jutiklių ir tinkamų techninių ir 
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žmogiškųjų išteklių, kuriais gali naudotis, 
ar duomenų apdorojimo pajėgumų;

žmogiškųjų išteklių, kuriais gali naudotis, 
ar duomenų apdorojimo pajėgumų arba 
gali skirti įnašą SST programai 
įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 91
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) yra parengusios veiksmų planą 
3 straipsnyje nurodytiems tikslams 
įgyvendinti.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 92
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės, kurios atitinka 1 dalyje 
nustatytus kriterijus ir yra 10 straipsnyje 
nurodyto susitarimo šalys, gali gauti 
finansinę paramą pagal SST paramos 
programą Komisija savo interneto 
svetainėje paskelbia ir atnaujina valstybių 
narių sąrašą.

4. Valstybės narės, kurios atitinka 1 dalyje 
nustatytus kriterijus ir yra 10 straipsnyje 
nurodyto susitarimo šalys, gali gauti 
finansinę paramą pagal SST paramos 
programą.

Or. en

Pakeitimas 93
Zofija Mazej Kukovič
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Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės, kurios atitinka 1 dalyje 
nustatytus kriterijus ir yra 10 straipsnyje 
nurodyto susitarimo šalys, gali gauti 
finansinę paramą pagal SST paramos 
programą Komisija savo interneto 
svetainėje paskelbia ir atnaujina valstybių 
narių sąrašą.

4. Valstybės narės, kurios atitinka 1 dalyje 
nustatytus kriterijus ir yra 10 straipsnyje 
nurodyto susitarimo šalys, gali gauti 
finansinę paramą pagal SST paramos 
programą. Komisija savo interneto 
svetainėje paskelbia ir atnaujina valstybių 
narių sąrašą bei atitinkamus jų finansinius 
įnašus.

Or. en

Pakeitimas 94
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Europos Sąjungos palydovų centras 
(EUSC) dalyvauja įgyvendinant 3 
straipsnio c punkte nustatytą tikslą ir gali 
gauti SST paramos programos finansinį 
įnašą su sąlyga, kad bus sudarytas 10 
straipsnyje nurodytas susitarimas.

Europos Sąjungos palydovų centras 
(EUSC) dalyvauja įgyvendinant 3 
straipsnio c punkte nustatytą tikslą ir gali 
gauti SST paramos programos finansinį 
įnašą su sąlyga, kad bus sudarytas 10 
straipsnyje nurodytas susitarimas. Europos 
Sąjungos palydovų centras yra įpareigotas 
bendradarbiauti su galutiniais vartotojais. 
Jis nustato ir įgyvendina SST duomenų 
grąžinimo priemones ir paslaugų teikimo 
įstaigoms, nurodytoms 4 straipsnio 2 
dalyje, priemones.

Or. fr

Pakeitimas 95
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Sąjungos palydovų centras 
(EUSC) dalyvauja įgyvendinant 
3 straipsnio c punkte nustatytą tikslą ir 
gali gauti SST paramos programos 
finansinį įnašą su sąlyga, kad bus sudarytas 
10 straipsnyje nurodytas susitarimas.

Europos Sąjungos palydovų centras 
(EUSC) dalyvauja įgyvendinant 
3 straipsnyje nustatytus pagrindinius 
veiksmus ir gali gauti SST paramos 
programos finansinį įnašą su sąlyga, kad 
bus sudarytas 10 straipsnyje nurodytas 
susitarimas.

Or. en

Pakeitimas 96
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Sąjungos palydovų centras 
(EUSC) dalyvauja įgyvendinant 
3 straipsnio c punkte nustatytą tikslą ir gali 
gauti SST paramos programos finansinį 
įnašą su sąlyga, kad bus sudarytas 
10 straipsnyje nurodytas susitarimas.

Europos Sąjungos palydovų centras 
(EUSC) dalyvauja įgyvendinant 
3 straipsnio c punkte nustatytą tikslą ir, 
neviršijant nustatytų ribų, gali gauti SST 
paramos programos finansinį įnašą su 
sąlyga, kad bus sudarytas 10 straipsnyje 
nurodytas susitarimas.

Or. en

Pakeitimas 97
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant įgyvendinti 3 straipsnyje 
nurodytus tikslus SST duomenimis ir 
informacija naudojamasi ir jais keičiamasi 
laikantis šių taisyklių:

Siekiant įgyvendinti 3 straipsnyje 
nurodytus tikslus SST duomenimis ir SST 
informacija naudojamasi ir jais keičiamasi 
laikantis toliau nurodytų taisyklių; 
priimamas įgyvendinimo aktas, kuriame 
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nustatomi šių tikslų siekimo būdai ir 
priemonės, kurias reikia įdiegti, siekiant 
užtikrinti atitikį atitinkamiems 
kriterijams;

Or. en

Pakeitimas 98
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant įgyvendinti 3 straipsnyje 
nurodytus tikslus SST duomenimis ir 
informacija naudojamasi ir jais keičiamasi 
laikantis šių taisyklių:

Siekiant įgyvendinti 3 straipsnyje 
nurodytus pagrindinius veiksmus SST 
duomenimis ir informacija naudojamasi ir 
jais keičiamasi laikantis šių taisyklių:

Or. en

Pakeitimas 99
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, kurios atitinka 
7 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus, 
ir EUSC sudaro susitarimą, kuriuo 
nustatomos jų bendradarbiavimo 
įgyvendinant 3 straipsnyje nustatytus 
tikslus taisyklės ir mechanizmai. Visų 
pirma į šį susitarimą įtraukiamos nuostatos 
dėl:

Valstybės narės, EUSC ir ENISA sudaro 
susitarimą, kuriuo nustatomos jų 
bendradarbiavimo įgyvendinant 
3 straipsnyje nustatytus tikslus taisyklės ir 
mechanizmai. Visų pirma į šį susitarimą 
įtraukiamos nuostatos dėl:

Or. en
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Pakeitimas 100
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EKA gali prisidėti įgyvendinant SST 
programą savo valstybių narių, 
dalyvaujančių Informuotumo apie padėtį 
kosmose (angl. SSA) programoje, vardu.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi EKA yra visos materialios ir nematerialios nuosavybės savininkė, jai nereikia 
sudaryti susitarimo su savo įgyvendinant Informuotumo apie padėtį kosmose programą 
dalyvaujančiomis valstybėmis narėmis.

Pakeitimas 101
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos lėšos SST paramos programai 
skiriamos iš kitų programų, kurios 
numatytos 2014–2020 m. daugiametėje 
finansinėje programoje, griežtai laikantis 
jų teisinio pagrindo.

Maksimalus Sąjungos įnašas SST paramos 
programai 2014–2020 m. yra 70 mln. EUR 
dabartinėmis kainomis, kuris visų pirma 
ir lygiavertėmis dalimis skiriamas iš kitų 
programų, nustatytų antroje pastraipoje 
nurodytais teisės aktais.

Or. en

Pakeitimas 102
Sajjad Karim, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. [...] dėl Europos 
palydovinės navigacijos sistemų įrengimo 
ir eksploatavimo21 1 straipsniu, 3 straipsnio 
c ir d punktais ir 4 straipsniu;

a) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. [...] dėl Europos 
palydovinės navigacijos sistemų įrengimo 
ir eksploatavimo21 1 straipsniu, 3 straipsnio 
c ir d punktais ir 4 straipsniu, 
nepakenkiant visapusiškam programų 
EGNOS ir GALILEO veikimui;

__________________ __________________
21 COM (2011) 814 galutinis, 2011 11 31. 
Nuoroda bus atnaujinta po priėmimo.

21 COM (2011) 814 galutinis, 2011 11 31. 
Nuoroda bus atnaujinta po priėmimo.

Or. en

Pakeitimas 103
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. […], kuriuo 
nustatoma programa COPERNICUS21a, 
5 straipsnio c punktu;

__________________ __________________
21a OL L [...], [...], [...].

Or. en

Pakeitimas 104
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Europos Parlamento ir Tarybos 
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reglamento (ES) Nr. ..., kuriuo nustatoma 
programa „Copernicus“ ir panaikinamas 
Reglamentas (ES) Nr. 911/2010, 5 
straipsnio c punktu;

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama išvardyti programas, pagal kurias gali būti perskirstomos lėšos, 
nenurodant procentinės dalies, siekiant užtikrinti finansavimo lankstumą. 

Pakeitimas 105
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Tarybos sprendimo Nr. [...] dėl 
specialiosios programos, kuria 
įgyvendinama programa „Horizontas 
2020“ (2014–2020 m.), įsteigimo22

2 straipsnio 2 dalies b ir c punktais, priedo 
II dalies 1.6.2 punkto d papunkčiu ir priedo 
III dalies 6.3.4 punktu;

b) dalis įnašo ribotu mastu ir laikantis 
pagrindinių teisės aktų taip pat gali būti 
skiriama iš programų, nustatytų Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. [...], kuriuo kaip Vidaus saugumo 
fondo dalis nustatoma policijos 
bendradarbiavimo, nusikalstamumo 
prevencijos ir kovos su juo, taip pat krizių 
valdymo finansinės paramos priemonė21a, 
3 straipsnio 2 dalies b punktu ir 3 dalies 
e punktu, taip pat Tarybos sprendimo 
Nr. [...] dėl specialiosios programos, kuria 
įgyvendinama programa „Horizontas 
2020“ (2014–2020 m.), įsteigimo22

2 straipsnio 2 dalies b ir c punktais, priedo 
II dalies 1.6.2 punkto d papunkčiu ir priedo 
III dalies 6.3.4 punktu.

__________________ __________________
21a OL L [...], [...], [...].

22 COM(2011) 811 galutinis, 2011 11 30. 
Nuoroda bus atnaujinta po priėmimo.

22 COM(2011) 811 galutinis, 2011 11 30. 
Nuoroda bus atnaujinta po priėmimo.

Or. en
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Pakeitimas 106
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo kaip 
Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma 
policijos bendradarbiavimo, 
nusikalstamumo prevencijos ir kovos su 
juo, taip pat krizių valdymo finansinės 
paramos priemonė, 3 straipsnio 2 dalies 
b punktu ir 3 dalies e punktu.

Išbraukta.

__________________
23 COM (2011) 753 galutinis, 2011 11 15. 
Nuoroda bus atnaujinta po priėmimo.

Or. en

Pakeitimas 107
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo kaip 
Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma 
policijos bendradarbiavimo, 
nusikalstamumo prevencijos ir kovos su 
juo, taip pat krizių valdymo finansinės 
paramos priemonė, 3 straipsnio 2 dalies 
b punktu ir 3 dalies e punktu.

c) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. [...], kuriuo 
nustatomas 2014–2020 m. Europos Žemės 
stebėsenos programos (COPERNICUS) 
finansavimas ir veikimas, nepakenkiant 
visapusiškam šios programos veikimui.

Or. en

Pakeitimas 108
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič
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Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metinius asignavimus tvirtina biudžeto 
valdymo institucija, neviršydama ribų, 
nustatytų šiai veiklai pagal programas, iš 
kurių skiriamas finansavimas.

2. Metinius asignavimus tvirtina biudžeto 
valdymo institucija, neviršydama ribų, 
nustatytų šiai veiklai pagal programas, iš 
kurių skiriamas finansavimas. Visais 
atvejais Sąjungos įnašą stengiamasi 
padidinti naudojantis programomis 
GALILEO ir COPERNICUS.

Or. en

Pakeitimas 109
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Privačias lėšas skiria finansų 
institucijos, turinčių aiškių su erdvėlaivių 
apsauga susijusių interesų.

Or. en

Pakeitimas 110
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija stebi SST paramos programos 
įgyvendinimą.

1. Komisija stebi SST paramos programos 
įgyvendinimą ir kasmet apie tai 
informuoja Europos Parlamentą ir 
Tarybą.

Or. en
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Pakeitimas 111
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) išteklių naudojimo veiksmingumą; b) išteklių naudojimo veiksmingumą, visų 
pirma atsižvelgiant į lėšų EUSC skyrimą.

Or. en


