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Pakeitimas 93
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Sąjungos išplėtota kosmoso 
infrastruktūra ir paslaugos turėtų ir toliau 
būti civilinės sistemos, kurias kontroliuoja 
civilinės institucijos. Komisija turėtų 
užtikrinti finansavimo ir 
bendradarbiavimo vykdant karines ir 
civilines kosminės erdvės naudojimo 
strategijas skaidrumą;

Or. en

Pakeitimas 94
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kadangi palydovinė navigacija vis 
plačiau naudojama įvairiose veiklos srityse, 
nutraukus paslaugų teikimą šiuolaikinės 
visuomenės gali patirti daug nuostolių. Be 
to, dėl savo strateginės svarbos 
palydovinės navigacijos sistemos yra itin 
pažeidžiamos infrastruktūros ir gali būti 
bandoma jas panaudoti piktavališkai. 
Nurodyti aspektai gali pakenkti Sąjungos ir 
jos valstybių narių saugumui. Todėl 
programų GALILEO ir EGNOS 
infrastruktūrų sukūrimo, įrengimo ir 
eksploatavimo etapais reikia atsižvelgti į 
saugumo reikalavimus;

(8) kadangi palydovinė navigacija vis 
plačiau naudojama įvairiose veiklos srityse, 
nutraukus paslaugų teikimą šiuolaikinės 
visuomenės gali patirti daug nuostolių. Be 
to, dėl savo strateginės svarbos 
palydovinės navigacijos sistemos yra itin 
pažeidžiamos infrastruktūros ir gali būti 
bandoma jas panaudoti piktavališkai. 
Nurodyti aspektai gali pakenkti Sąjungos ir 
jos valstybių narių saugumui. Todėl 
programų GALILEO ir EGNOS 
infrastruktūrų sukūrimo, įrengimo ir 
eksploatavimo etapais reikia atsižvelgti į 
pačius griežčiausius saugumo 
reikalavimus;
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Or. lv

Pakeitimas 95
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) programos EGNOS eksploatavimo 
etapas prasidėjo 2009 m. spalio mėn. 
pradėjus teikti atvirąją paslaugą ir 2011 m. 
kovo mėn. – žmogaus gyvybės apsaugos 
paslaugą (angl. Safety of Life).

(10) programos EGNOS eksploatavimo 
etapas prasidėjo 2009 m. spalio mėn. 
pradėjus teikti atvirąją paslaugą ir 2011 m. 
kovo mėn. – žmogaus gyvybės apsaugos 
paslaugą (angl. Safety of Life). Absoliuti 
pirmenybė turėtų būti teikiama 
užtikrinimui, kad valstybių narių 
teritorijos būtų visiškai aprėptos. Antruoju 
etapu būtų tikslinga aprėptį išplėsti;

Or. en

Pakeitimas 96
Fiona Hall

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, 

(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 įnašus 
natūra, siekiant finansuoti papildomas 
programų dalis, susijusias su jų 
konkrečiais tikslais. Trečiosios šalys ir 
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susijusias su sistemų struktūra arba su 
tam tikromis papildomomis saugumo 
reikmėmis. Trečiosios šalys ir tarptautinės 
organizacijos taip pat turėtų galėti paremti 
programas;

tarptautinės organizacijos taip pat turėtų 
galėti paremti programas;

Or. en

Pakeitimas 97
Evžen Tošenovský

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 
reikmėmis. Trečiosios šalys ir tarptautinės 
organizacijos taip pat turėtų galėti paremti 
programas;

(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 įnašus 
natūra, siekiant finansuoti papildomas 
programų dalis, susijusias su jų 
konkrečiais tikslais. Trečiosios šalys ir 
tarptautinės organizacijos taip pat turėtų 
galėti paremti programas;

Or. en

Pakeitimas 98
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
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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 skirtų 
kapitalo investicijų apimtį, konkrečiais 
finansų planavimo laikotarpiais būtina 
nustatyti pakankamus ir nuoseklius 
finansinius 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;

Or. en

Pakeitimas 99
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) reikėtų apibrėžti veiklos kryptis, 
kurioms pagal ši reglamentą skiriami 
Sąjungos biudžeto asignavimai, skirti 
programoms įgyvendinti 2014–2020 m. 
laikotarpiu. Šie asignavimai turėtų būti 
daugiausia skiriami programos GALILEO 
išdėstymo etapo veiklai, įskaitant šio etapo 
valdymo ir stebėsenos veiksmus, taip pat 
pagal GALILEO programą sukurtos 
sistemos eksploatavimo veiklai, įskaitant 
išankstinius ar parengiamuosius šio etapo 
darbus, ir EGNOS eksploatavimo veiklai. 
Jie taip pat turėtų būti skiriami kiek 
kitokiai veiklai finansuoti, kad būtų 

(16) reikėtų apibrėžti veiklos kryptis, 
kurioms pagal ši reglamentą skiriami 
Sąjungos biudžeto asignavimai, skirti 
programoms įgyvendinti 2014–2020 m. 
laikotarpiu. Šie asignavimai turėtų būti 
daugiausia skiriami programos GALILEO 
išdėstymo etapo veiklai, įskaitant šio etapo 
valdymo ir stebėsenos veiksmus, taip pat 
pagal GALILEO programą sukurtos 
sistemos eksploatavimo veiklai, įskaitant 
išankstinius ar parengiamuosius šio etapo 
darbus, ir EGNOS eksploatavimo veiklai. 
Jie taip pat turėtų būti skiriami kiek 
kitokiai veiklai finansuoti, kad būtų 
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valdomi programų tikslai ir jų siekiama; valdomi programų tikslai ir jų siekiama;
Komisija turėtų skaidriai pranešti 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie 
kiekvienai veiklos sričiai skirtus metinius 
asignavimus;

Or. en

Pakeitimas 100
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) taip pat reikėtų pabrėžti, kad šiame 
reglamente numatyti biudžeto ištekliai 
nedengia programai „Horizontas 2020“, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrajai 
programai, skirtomis lėšomis finansuotų 
darbų, pvz., susijusių su sistemai sukurtų 
taikomųjų programų plėtra. Šie darbai leis 
veiksmingiau panaudoti pagal programas 
teikiamas paslaugas, užtikrins didelę 
Sąjungos investicijų grąžą, kuri duos 
socialinės ir ekonominės naudos, ir
padidins praktines Sąjungos įmonių žinias 
apie palydovinės navigacijos technologiją;

(18) taip pat reikėtų pabrėžti, kad šiame 
reglamente numatyti biudžeto ištekliai 
nedengia programai „Horizontas 2020“, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrajai 
programai, skirtomis lėšomis finansuotų 
darbų, pvz., susijusių su sistemai sukurtų 
taikomųjų programų plėtra. Šie darbai leis 
veiksmingiau panaudoti pagal programas 
teikiamas paslaugas, užtikrins didelę 
Sąjungos investicijų grąžą, kuri duos 
socialinės ir ekonominės naudos, ir 
padidins praktines Sąjungos įmonių žinias 
apie palydovinės navigacijos technologiją; 
Todėl šioms programoms turėtų būti 
teikiamas tinkamas Europos GNSS 
veiklai skirtas finansavimas pagal 
programą „Horizontas 2020“, kuris 
daugiausia turėtų būti naudojamas pagal 
programas sukurtų taikomųjų programų 
plėtrai, siekiant maksimaliai padidinti 
socialinę ir ekonominę programų naudą, 
ir naujų technologijų (pvz., atominiai 
laikrodžiai), kurios turi būti naudojamos 
Europos GNSS papildyti (pvz., antros 
kartos GALILEO programa), 
moksliniams tyrimams, kad Europos 
GNSS programos duotų nuolatinės 
papildomos naudos, palyginti su 
panašiomis programomis visame 
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pasaulyje;

Or. en

Pakeitimas 101
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) taip pat reikėtų pabrėžti, kad šiame 
reglamente numatyti biudžeto ištekliai 
nedengia programai „Horizontas 2020“, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrajai 
programai, skirtomis lėšomis finansuotų 
darbų, pvz., susijusių su sistemai sukurtų 
taikomųjų programų plėtra. Šie darbai leis 
veiksmingiau panaudoti pagal programas 
teikiamas paslaugas, užtikrins didelę 
Sąjungos investicijų grąžą, kuri duos 
socialinės ir ekonominės naudos, ir 
padidins praktines Sąjungos įmonių žinias 
apie palydovinės navigacijos technologiją;

(18) taip pat reikėtų pabrėžti, kad šiame 
reglamente numatyti biudžeto ištekliai 
nedengia programai „Horizontas 2020“, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrajai 
programai, skirtomis lėšomis finansuotų 
darbų, pvz., susijusių su sistemai sukurtų 
taikomųjų programų plėtra. Šie darbai leis 
veiksmingiau panaudoti pagal programas 
teikiamas paslaugas, užtikrins papildomų 
kosmoso paslaugų kūrimą piliečių 
naudai, didelę Sąjungos investicijų grąžą, 
kuri duos socialinės ir ekonominės naudos, 
ir padidins praktines Sąjungos įmonių 
žinias apie palydovinės navigacijos 
technologiją;

Or. en

Pakeitimas 102
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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 

(19) be to, pajamas iš sistemų turėtų gauti 
Sąjunga, kad būtų užtikrintas ankstesnių 
jos investicijų kompensavimas. Šiuo 
atžvilgiu valstybėms narėms turėtų būti 
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visose sutartyse, sudarytose su privačiojo 
sektoriaus įmonėmis;

taikomas mokestis už paslaugų teikimą 
valstybinėms institucijoms (PRS) gynybos 
tikslais. Pajamų paskirstymo sistema 
turėtų būti nustatyta visose sutartyse, 
sudarytose su privačiojo sektoriaus 
įmonėmis, kai tos įmonės finansiškai 
prisidėjo prie investicijų, ir turėtų būti 
grindžiama principu, pagal kurį 
nuostoliai ir pelnas turėtų būti 
proporcingi viešojo ir privačiojo 
sektoriaus dalyvių investicijoms;

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisijos tyrimo duomenimis, gynybos ir vidaus saugumo sektoriuose bus 
naudojama daugiausia PRS imtuvų ir kad visos valstybės narės, išskyrus Jungtinę Karalystę 
ir Vokietiją, planuoja taikyti PRS programas savo nacionaliniuose gynybos sektoriuose. 
Kadangi gynyba nėra Europos Sąjungos kompetencijos sritis, už GALILEO programos 
naudojimą gynybos tikslais iš valstybių narių turėtų būti imamas mokestis, kuris turėtų būti 
renkamas Sąjungos ir kuris kompensuotų visas investicijas.

Pakeitimas 103
Maria Da Graça Carvalho

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 
2011 m. birželio 29 d. Komisijos 
komunikate „Strategijos „Europa 2020“ 
biudžetas“ Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonominių ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui;

(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 
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 
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(dabartinėmis kainomis); ji įtraukta į 
programų finansinį paketą. Jei šioms 
programoms prireiks papildomų 
finansinių išteklių, jie neturėtų būti 
skiriami mažesnių sėkmingų iš Europos 
Sąjungos bendrojo 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;

Or. en

Pakeitimas 104
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Europos GNSS agentūra buvo įsteigta 
2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 912/2010, 
kuriuo įsteigiama Europos GNSS agentūra, 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės 
radijo navigacijos programų valdymo 
struktūrų sukūrimo ir iš dalies keičiamas 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 683/2008, kad būtų 
pasiekti programų GALILEO ir EGNOS 
tikslai ir atliktos kai kurios su programų 
vykdymu susijusios užduotys. Ji yra 
Sąjungos agentūra, kuri priskiriama 
Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 185 straipsnyje nurodytoms 
įstaigoms ir kuriai taikomi Sąjungos 
agentūroms nustatyti reikalavimai. Jai 
turėtų būti pavestos tam tikros su programų 
saugumu susijusios užduotys, atsižvelgiant 
į jos galimą paskyrimą kompetentinga PRS 
institucija ir jos indėlį parduodant 
sistemas. Taip pat tikslinga, kad ji atliktų

(23) Europos GNSS agentūra buvo įsteigta 
2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 912/2010, 
kuriuo įsteigiama Europos GNSS agentūra, 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės 
radijo navigacijos programų valdymo 
struktūrų sukūrimo ir iš dalies keičiamas 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 683/2008, kad būtų 
pasiekti programų GALILEO ir EGNOS
tikslai ir atliktos kai kurios su programų 
vykdymu susijusios užduotys. Ji yra 
Sąjungos agentūra, kuri priskiriama 
Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 185 straipsnyje nurodytoms 
įstaigoms ir kuriai taikomi Sąjungos 
agentūroms nustatyti reikalavimai. Jai 
turėtų būti pavestos tam tikros su programų 
saugumu susijusios užduotys, atsižvelgiant 
į jos galimą paskyrimą kompetentinga PRS 
institucija ir į jos vykdomą teikiamų 
paslaugų reklamą ir pardavimą. Ji taip 
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užduotis, kurias Komisija gali jai patikėti 
vienu ar keliais įgaliojimų suteikimo 
susitarimais, į kuriuos būtų įtrauktos kitos 
konkrečios su programomis susijusios 
užduotys, įskaitant su sistemų 
eksploatavimo etapais ir taikomųjų 
programų bei paslaugų sklaida palydovinės 
navigacijos rinkoje susijusias užduotis. 
Kad Sąjungai atstovaujanti Komisija galėtų 
visapusiškai naudotis kontrolės 
įgaliojimais, į šiuos įgaliojimų suteikimo 
susitarimus turėtų būti įtrauktos bendrosios 
Europos GNSS agentūrai patikėtų lėšų 
administravimo sąlygos;

pat turėtų užmegzti glaudžius ryšius su 
paslaugų, teikiamų pagal programas, 
esamais ir galimais naudotojais ir rinkti 
informaciją apie jų reikalavimus ir 
pokyčius palydovinės navigacijos rinkoje.
Be to, ji turėtų pranešti apie sritis, kuriose 
reglamentai galėtų būti pritaikyti ar 
pasiūlyti nauji reglamentai, siekiant 
pasinaudoti GNSS teikiama nauda, ir ji 
turėtų atlikti užduotis, skirtas programų 
socialinei ir ekonominei naudai 
maksimaliai didinti, be kita ko, nustatant 
priėmimo veiksmų planą kiekvienai 
taikomųjų programų sričiai. Be to, ji 
turėtų atlikti užduotis, kurias Komisija gali 
jai patikėti vienu ar keliais įgaliojimų 
suteikimo susitarimais, į kuriuos būtų 
įtrauktos kitos konkrečios su programomis 
susijusios užduotys, įskaitant su sistemų 
eksploatavimo etapais ir taikomųjų 
programų bei paslaugų sklaida palydovinės 
navigacijos rinkoje susijusias užduotis. 
Kad Sąjungai atstovaujanti Komisija galėtų 
visapusiškai naudotis kontrolės 
įgaliojimais, į šiuos įgaliojimų suteikimo 
susitarimus turėtų būti įtrauktos bendrosios 
Europos GNSS agentūrai patikėtų lėšų 
administravimo sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 105
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Europos GNSS agentūra buvo įsteigta 
2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 912/2010, 
kuriuo įsteigiama Europos GNSS agentūra, 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės 
radijo navigacijos programų valdymo 

(23) Europos GNSS agentūra buvo įsteigta 
2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 912/2010, 
kuriuo įsteigiama Europos GNSS agentūra, 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės 
radijo navigacijos programų valdymo 
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struktūrų sukūrimo ir iš dalies keičiamas 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 683/2008, kad būtų 
pasiekti programų GALILEO ir EGNOS 
tikslai ir atliktos kai kurios su programų 
vykdymu susijusios užduotys. Ji yra 
Sąjungos agentūra, kuri priskiriama 
Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 185 straipsnyje nurodytoms 
įstaigoms ir kuriai taikomi Sąjungos 
agentūroms nustatyti reikalavimai. Jai 
turėtų būti pavestos tam tikros su programų 
saugumu susijusios užduotys, atsižvelgiant 
į jos galimą paskyrimą kompetentinga PRS 
institucija ir jos indėlį parduodant sistemas. 
Taip pat tikslinga, kad ji atliktų užduotis, 
kurias Komisija gali jai patikėti vienu ar 
keliais įgaliojimų suteikimo susitarimais, į 
kuriuos būtų įtrauktos kitos konkrečios su 
programomis susijusios užduotys, įskaitant 
su sistemų eksploatavimo etapais ir 
taikomųjų programų bei paslaugų sklaida 
palydovinės navigacijos rinkoje susijusias 
užduotis. Kad Sąjungai atstovaujanti 
Komisija galėtų visapusiškai naudotis 
kontrolės įgaliojimais, į šiuos įgaliojimų 
suteikimo susitarimus turėtų būti įtrauktos 
bendrosios Europos GNSS agentūrai 
patikėtų lėšų administravimo sąlygos;

struktūrų sukūrimo ir iš dalies keičiamas 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 683/2008, kad būtų 
pasiekti programų GALILEO ir EGNOS 
tikslai ir atliktos kai kurios su programų 
vykdymu susijusios užduotys. Ji yra 
Sąjungos agentūra, kuri priskiriama 
Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 185 straipsnyje nurodytoms 
įstaigoms ir kuriai taikomi Sąjungos 
agentūroms nustatyti reikalavimai. Jai 
turėtų būti pavestos tam tikros su programų 
saugumu susijusios užduotys, atsižvelgiant 
į jos galimą paskyrimą kompetentinga PRS 
institucija ir jos indėlį parduodant sistemas. 
Taip pat tikslinga, kad ji atliktų užduotis, 
kurias Komisija gali jai patikėti vienu ar 
keliais įgaliojimų suteikimo susitarimais, į 
kuriuos būtų įtrauktos kitos konkrečios su 
programomis susijusios užduotys, įskaitant 
su sistemų eksploatavimo etapais ir 
taikomųjų programų bei paslaugų sklaida 
palydovinės navigacijos rinkoje susijusias 
užduotis. Kad Sąjungai atstovaujanti 
Komisija galėtų visapusiškai naudotis 
kontrolės įgaliojimais, į šiuos įgaliojimų 
suteikimo susitarimus turėtų būti įtrauktos 
bendrosios Europos GNSS agentūrai 
patikėtų lėšų administravimo sąlygos;
Siekiant užtikrinti sėkmingą naujos 
valdymo struktūros įgyvendinimą, turėtų 
būti nustatytas atitinkamas pereinamasis 
laikotarpis. Be to, pereinamuoju 
laikotarpiu ir vėliau Europos GNSS 
agentūrai turėtų būti suteikta pakankamai 
žmogiškųjų išteklių;

Or. en

Pakeitimas 106
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
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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) 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; Siekiant 
užtikrinti sėkmingą naujos valdymo 
struktūros įgyvendinimą, turėtų būti 
nustatytas atitinkamas pereinamasis 
laikotarpis;

Or. en

Pakeitimas 107
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) kadangi programas iš esmės finansuos 
Sąjunga, pagal šias programas vykdomi 
viešieji pirkimai turėtų atitikti Sąjungos 
viešųjų pirkimų taisykles, o jų svarbiausias 
tikslas visų pirma turėtų būti užtikrinti 
optimalų išteklių panaudojimą, kontroliuoti 
sąnaudas, mažinti riziką, gerinti 
veiksmingumą ir mažinti priklausomybę 
nuo vieno tiekėjo. Reikėtų užtikrinti atvirą 
ir sąžiningą konkurenciją visoje tiekimo 
grandinėje suteikiant lygiavertes galimybes 
visų pirma naujiems rinkos dalyviams bei 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) 

(28) kadangi programas iš esmės finansuos 
Sąjunga, pagal šias programas vykdomi 
viešieji pirkimai turėtų atitikti Sąjungos 
viešųjų pirkimų taisykles, o jų svarbiausias 
tikslas visų pirma turėtų būti užtikrinti 
optimalų išteklių panaudojimą, kontroliuoti 
sąnaudas, mažinti riziką, gerinti 
veiksmingumą ir mažinti priklausomybę 
nuo vieno tiekėjo. Reikėtų užtikrinti atvirą 
ir sąžiningą konkurenciją visoje tiekimo 
grandinėje suteikiant lygiavertes galimybes 
visų pirma naujiems rinkos dalyviams bei 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) 
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dalyvauti visuose skirtingos veiklos 
lygmenyse. Turėtų būti vengiama galimo 
vieno tiekėjo piktnaudžiavimo 
dominuojančia padėtimi ar ilgalaikės 
priklausomybės nuo vieno tiekėjo. Siekiant 
sumažinti su programomis susijusią riziką, 
išvengti priklausomybės nuo vieno tiekėjo 
ir užtikrinti geresnę bendrą programų ir jų 
sąnaudų bei tvarkaraščio laikymosi 
kontrolę, prireikus turėtų būti naudojami 
keli tiekimo šaltiniai. Sąjungos pramonei 
turėtų būti suteikta galimybė pasinaudoti 
ne Sąjungos šaltiniais, jeigu įrodoma, kad 
jų siūlomi tam tikri komponentai ir 
paslaugos yra gerokai kokybiškesni ir 
ekonomiškesni; tokiu atveju vis dėlto 
atsižvelgiama į programų strateginį pobūdį 
ir Sąjungos saugumo bei eksporto 
kontrolės reikalavimus. Turėtų būti 
pasinaudota investicijomis, pramonės 
patirtimi ir žiniomis, įskaitant tas, kurios 
įgytos programų sukūrimo, plėtojimo ir 
suderinimo etapais, užtikrinant, kad nebūtų 
pažeistos taisyklės dėl konkurencingų 
konkursų;

dalyvauti visuose skirtingos veiklos 
lygmenyse. Turėtų būti vengiama galimo 
vieno tiekėjo piktnaudžiavimo 
dominuojančia padėtimi ar ilgalaikės 
priklausomybės nuo vieno tiekėjo. Siekiant 
sumažinti su programomis susijusią riziką, 
išvengti priklausomybės nuo vieno tiekėjo 
ir užtikrinti geresnę bendrą programų ir jų 
sąnaudų bei tvarkaraščio laikymosi 
kontrolę, prireikus turėtų būti naudojami 
keli tiekimo šaltiniai. Sąjungos pramonei 
turėtų būti suteikta galimybė pasinaudoti 
ne Sąjungos šaltiniais, jeigu įrodoma, kad 
jų siūlomi tam tikri komponentai ir 
paslaugos yra gerokai kokybiškesni ir 
ekonomiškesni; tokiu atveju vis dėlto 
atsižvelgiama į programų strateginį pobūdį 
ir Sąjungos saugumo bei eksporto 
kontrolės reikalavimus. Turėtų būti 
pasinaudota investicijomis, pramonės 
patirtimi ir žiniomis, įskaitant tas, kurios 
įgytos programų sukūrimo, plėtojimo ir 
suderinimo etapais, užtikrinant, kad nebūtų 
pažeistos taisyklės dėl konkurencingų 
konkursų; Į kiekvieną viešųjų pirkimų 
procedūrą turėtų būti įtraukti tikslūs 
vertinimo kriterijai;

Or. en

Pakeitimas 108
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) kadangi programas iš esmės finansuos 
Sąjunga, pagal šias programas vykdomi 
viešieji pirkimai turėtų atitikti Sąjungos 
viešųjų pirkimų taisykles, o jų svarbiausias 
tikslas visų pirma turėtų būti užtikrinti 
optimalų išteklių panaudojimą, kontroliuoti 
sąnaudas, mažinti riziką, gerinti 

(28) kadangi programas iš esmės finansuos 
Sąjunga, pagal šias programas vykdomi 
viešieji pirkimai turėtų atitikti Sąjungos 
viešųjų pirkimų taisykles, o jų svarbiausias 
tikslas visų pirma turėtų būti užtikrinti 
optimalų išteklių panaudojimą, kontroliuoti 
sąnaudas, mažinti riziką, gerinti 
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veiksmingumą ir mažinti priklausomybę 
nuo vieno tiekėjo. Reikėtų užtikrinti atvirą 
ir sąžiningą konkurenciją visoje tiekimo 
grandinėje suteikiant lygiavertes galimybes 
visų pirma naujiems rinkos dalyviams bei 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) 
dalyvauti visuose skirtingos veiklos 
lygmenyse. Turėtų būti vengiama galimo 
vieno tiekėjo piktnaudžiavimo 
dominuojančia padėtimi ar ilgalaikės 
priklausomybės nuo vieno tiekėjo. Siekiant 
sumažinti su programomis susijusią riziką, 
išvengti priklausomybės nuo vieno tiekėjo 
ir užtikrinti geresnę bendrą programų ir jų 
sąnaudų bei tvarkaraščio laikymosi 
kontrolę, prireikus turėtų būti naudojami 
keli tiekimo šaltiniai. Sąjungos pramonei 
turėtų būti suteikta galimybė pasinaudoti 
ne Sąjungos šaltiniais, jeigu įrodoma, kad 
jų siūlomi tam tikri komponentai ir 
paslaugos yra gerokai kokybiškesni ir 
ekonomiškesni; tokiu atveju vis dėlto 
atsižvelgiama į programų strateginį pobūdį 
ir Sąjungos saugumo bei eksporto 
kontrolės reikalavimus. Turėtų būti 
pasinaudota investicijomis, pramonės 
patirtimi ir žiniomis, įskaitant tas, kurios 
įgytos programų sukūrimo, plėtojimo ir 
suderinimo etapais, užtikrinant, kad nebūtų 
pažeistos taisyklės dėl konkurencingų 
konkursų;

veiksmingumą ir mažinti priklausomybę 
nuo vieno tiekėjo. Reikėtų užtikrinti atvirą 
ir sąžiningą konkurenciją visoje tiekimo 
grandinėje suteikiant lygiavertes galimybes 
visų pirma naujiems rinkos dalyviams bei 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) 
dalyvauti visuose skirtingos veiklos 
lygmenyse. Turėtų būti vengiama galimo 
vieno tiekėjo piktnaudžiavimo 
dominuojančia padėtimi ar ilgalaikės 
priklausomybės nuo vieno tiekėjo. Siekiant 
sumažinti su programomis susijusią riziką, 
išvengti priklausomybės nuo vieno tiekėjo 
ir užtikrinti geresnę bendrą programų ir jų 
sąnaudų bei tvarkaraščio laikymosi 
kontrolę, kai įmanoma, turėtų būti 
naudojami keli tiekimo šaltiniai. Sąjungos 
pramonei turėtų būti suteikta galimybė 
pasinaudoti ne Sąjungos šaltiniais, jeigu 
įrodoma, kad jų siūlomi tam tikri 
komponentai ir paslaugos yra gerokai 
kokybiškesni ir ekonomiškesni; tokiu 
atveju vis dėlto atsižvelgiama į programų 
strateginį pobūdį ir Sąjungos saugumo bei 
eksporto kontrolės reikalavimus. Turėtų 
būti pasinaudota investicijomis, pramonės 
patirtimi ir žiniomis, įskaitant tas, kurios 
įgytos programų sukūrimo, plėtojimo ir 
suderinimo etapais, užtikrinant, kad nebūtų 
pažeistos taisyklės dėl konkurencingų 
konkursų;

Or. en

Pakeitimas 109
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) kadangi valstybinėms institucijoms 
teikiamos paslaugos gali atlikti svarbų 
vaidmenį įvairiose ginklų sistemose, ypač 
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navigacijos ir vedančiosiose sistemose, 
labai svarbu, kad Komisija, Taryba, 
Europos išorės veiksmų tarnyba ir 
valstybės narės veiktų pagal 1967 m. 
Kosminės erdvės sutartį. Turėtų būti 
dedama daugiau pastangų siekiant 
peržiūrėti tarptautinę teisinę bazę arba 
sudaryti naują sutartį, kurioje 
atsižvelgiama į technologinę pažangą nuo 
7-ojo dešimtmečio, kad būtų užkirstas 
kelias ginklavimosi varžyboms kosminėje 
erdvėje;

Or. en

Pakeitimas 110
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) vykdant programas reikėtų užtikrinti 
asmens duomenų ir privatumo apsaugą;

(33) Sąjunga grindžiama pagarbos 
pagrindinėms teisėms principu ir ypač 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 7 ir 8 straipsnių nuostatose 
aiškiai pripažįstama pagrindinė teisė į 
privatumą ir asmens duomenų apsaugą.
vykdant programas reikėtų užtikrinti 
asmens duomenų ir privatumo apsaugą, 
ypač susijusią su sekimo technologijų 
kūrimu ir naudojimu;

Or. en

Pakeitimas 111
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) siekiant nustatyti tinkamas priemones, 
būtinas sistemų suderinamumui ir sąveikai 
su kitomis palydovinės navigacijos 
sistemomis ir įprastinėmis navigacijos 
priemonėmis garantuoti ir sistemų bei jų 
veikimo saugumui užtikrinti, Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti su 
šiomis dviejomis kompetencijos sritimis 
susijusius aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį. 
Labai svarbu, kad parengiamųjų darbų 
metu Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
įskaitant konsultacijas su ekspertais. 
Kurdama ir rengdama deleguotuosius 
aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję
dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai 
ir laiku persiųsti Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

(37) siekiant nustatyti tinkamas priemones, 
būtinas sistemų suderinamumui ir sąveikai 
su kitomis palydovinės navigacijos 
sistemomis ir įprastinėmis navigacijos 
priemonėmis garantuoti, sistemų bei jų 
veikimo saugumui užtikrinti, intelektinės 
nuosavybės teisių valdymo struktūrai 
sukurti, pagrindiniams programos 
įgyvendinimo įvertinimo etapams 
nustatyti, programos rizikai sumažinti ir 
daugiašalei darbo programai priimti, 
Komisijai pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti aktus, susijusius 
su šiomis dviejomis kompetencijos sritimis. 
Labai svarbu, kad parengiamųjų darbų 
metu Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
įskaitant konsultacijas su ekspertais. 
Rengdama deleguotuosius teisės aktus 
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami
dokumentų būtų tuo pačiu metu, tinkamai 
ir laiku perduoti Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 112
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37a) atsižvelgiant į vertinimą, pagal kurį 
maždaug 5 proc. orlaivių turi įrangą, 
kurios reikia norint pasinaudoti GNSS, 
vežėjams turėtų būti suteikta parama 
siekiant jiems padėti imtis reikiamų 
investicijų, kad sistema būtų tinkamai 
įdiegta;

Or. pl
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Pakeitimas 113
Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programos GALILEO ir EGNOS apima 
dviejų Europos palydovinės navigacijos 
sistemų, t. y. pagal programą GALILEO 
sukurtos sistemos ir sistemos EGNOS 
sukūrimo, plėtojimo, suderinimo, įrengimo, 
eksploatavimo, atnaujinimo, tobulinimo ir 
jų saugumo užtikrinimo veiklą.

1. Programos GALILEO ir EGNOS apima 
dviejų Europos palydovinės navigacijos 
sistemų, t. y. pagal programą GALILEO 
sukurtos sistemos ir sistemos EGNOS 
taikomųjų programų kūrimą ir sukūrimo, 
plėtojimo, suderinimo, įrengimo, 
eksploatavimo, atnaujinimo, tobulinimo ir 
jų saugumo užtikrinimo veiklą.

Or. en

Pakeitimas 114
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sistema EGNOS – tai infrastruktūra, 
kuri padeda stebėti ir ištaisyti signalus, 
kuriuos skleidžia veikiančios pasaulinės 
palydovinės navigacijos sistemos. Ji 
sudaryta iš antžeminių stočių ir kelių 
siųstuvų, įrengtų geostacionariuosiuose 
palydovuose.

3. Sistema EGNOS – tai infrastruktūra, 
kuri padeda stebėti ir ištaisyti signalus, 
kuriuos skleidžia veikiančios pasaulinės 
palydovinės navigacijos sistemos ir atviroji 
paslauga, kurią siūlo pagal GALILEO 
programą sukurta sistema, kai jie taps 
prieinami. Ji sudaryta iš antžeminių stočių 
ir kelių siųstuvų, įrengtų 
geostacionariuosiuose palydovuose.

Or. en

Pakeitimas 115
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) teikti paslaugą valstybinėms 
institucijoms (angl. Public Regulated 
Service arba PRS), skirtą tam tikriems 
vyriausybių įgaliotiems vartotojams, 
naudojantiems taikomąsias programas 
konfidencialioms reikmėms, kurioms 
būtina užtikrinti ilgalaikį paslaugos 
tęstinumą; teikiant šią paslaugą naudojami 
labai stiprūs koduoti signalai;

(d) teikti paslaugą valstybinėms 
institucijoms (angl. Public Regulated 
Service arba PRS), skirtą tam tikriems 
vyriausybių įgaliotiems vartotojams, 
naudojantiems taikomąsias programas 
konfidencialioms reikmėms, kurioms 
būtina užtikrinti ilgalaikį paslaugos 
tęstinumą; teikiant šią paslaugą naudojami 
labai stiprūs koduoti signalai. Jei valstybės 
narės naudoja šią paslaugą gynybos 
tikslais ir gynybos taikomosioms 
priemonėms, jos turi mokėti finansinį 
įnašą;

Or. en

Pakeitimas 116
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dar vienas konkretus programos EGNOS 
tikslas – plėsti geografinę šių paslaugų 
aprėptį visoje Sąjungos teritorijoje ir, 
atsižvelgiant į techninius apribojimus ir 
remiantis tarptautiniais susitarimais, 
kituose pasaulio regionuose, visų pirma 
trečiųjų šalių, kurios priklauso Bendram 
Europos dangui, teritorijose.

Dar vienas konkretus programos EGNOS 
tikslas – kuo greičiau išplėsti geografinę 
šių paslaugų aprėptį visoje Sąjungos 
teritorijoje ir, atsižvelgiant į techninius 
apribojimus ir remiantis tarptautiniais 
susitarimais, kituose pasaulio regionuose, 
visų pirma trečiųjų šalių, kurios priklauso 
Bendram Europos dangui, teritorijose.

Or. en

Pakeitimas 117
Silvia-Adriana Ţicău
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos pagal Europos 
palydovinės navigacijos programas sukurtų 
sistemų įrengimo ir eksploatavimo 
taisyklės, visų pirma jų valdysenos ir 
Sąjungos finansinio įnašo taisyklės.

Šiuo reglamentu visoje ES teritorijoje
nustatomos pagal Europos palydovinės 
navigacijos programas sukurtų sistemų 
įrengimo ir eksploatavimo taisyklės, visų 
pirma jų valdysenos ir Sąjungos finansinio 
įnašo taisyklės.

Or. ro

Pakeitimas 118
Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) eksploatavimo etapas, t. y. 
infrastruktūros valdymas, sistemos 
priežiūra, nuolatinis tobulinimas, 
atnaujinimas ir apsauga, su programa 
susijusios sertifikavimo ir standartizavimo 
operacijos, paslaugų teikimas ir 
pardavimas ir visi kiti sistemai plėtoti ir 
sklandžiai veikti reikalingi veiksmai; šį 
etapą siekiama laipsniškai pradėti 2014–
2015 m., pradėjus teikti pirmąsias 
paslaugas.

(d) eksploatavimo etapas, t. y. 
infrastruktūros valdymas, sistemos 
priežiūra, nuolatinis tobulinimas, 
atnaujinimas ir apsauga, su programa 
susijusios sertifikavimo ir standartizavimo 
operacijos, plėtojimas, paslaugų teikimas ir 
pardavimas, taikomųjų programų kūrimas
ir visi kiti sistemai plėtoti ir sklandžiai 
veikti reikalingi veiksmai; šį etapą 
siekiama laipsniškai pradėti 2014–2015 m., 
pradėjus teikti pirmąsias paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 119
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2014–2020 m. laikotarpiu ir vėliau 
programos GALILEO konkrečių tikslų 
įvykdymo laipsniui nustatyti, be kita ko, 
naudojami šie rodikliai ir tikslai:
(a) bendras veikiančių palydovų skaičius: 
18 palydovų iki 2015 m., 30 – iki 2019 m.
(b) žemėje esantys priežiūros darbams 
skirti atsarginiai palydovai: 2 palydovai 
iki 2019 m.;
(c) naudojamos antžeminės 
infrastruktūros versija: 2 versija iki 
2015 m.;
(d) sukurtų paslaugų skaičius: trys 
pirminės paslaugos iki 2015 m., penkios 
paslaugos – iki 2020 m.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurie būsimos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos plėtros elementai bus 
įgyvendinami 2020–2027 m. laikotarpiu, o juos paruošti būtina 2014–2020 m. laikotarpiu. 
Svarbu dar kartą priminti, kad pasiruošimas sklandžiam perėjimui 2020 m. yra reglamento 
dėl pasaulinės navigacijos palydovų sistemos tikslas 2012–2020 m. laikotarpiu.

Pakeitimas 120
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sistemos EGNOS eksploatavimas apima 
daugiausia infrastruktūros valdymą, 
sistemos priežiūrą, nuolatinį tobulinimą, 
atnaujinimą ir apsaugą, su programa 
susijusią atitikties patvirtinimo, 
sertifikavimo ir standartizavimo veiklą, 
visus sistemos patikimumą užtikrinančius 
elementus ir paslaugų teikimą bei 

Sistemos EGNOS eksploatavimas apima 
daugiausia infrastruktūros valdymą, 
sistemos priežiūrą, nuolatinį tobulinimą, 
atnaujinimą ir apsaugą, su programa 
susijusią atitikties patvirtinimo, 
sertifikavimo ir standartizavimo veiklą, 
visus sistemos patikimumą užtikrinančius 
elementus ir paslaugų teikimą bei 
pardavimą ir, jei turima biudžeto išteklių, 
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pardavimą. taikomųjų programų ir paslaugų, sukurtų 
remiantis tomis paslaugomis, teikimą, 
sistemos plėtojimo ir jos būsimų kartų 
kūrimo ir diegimo veiklą, įskaitant
pirkimus, ir paslaugų geografinės 
aprėpties plėtimą laikantis 1 straipsnio 5 
dalies.

Or. en

Pakeitimas 121
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programos EGNOS konkrečių tikslų 
įvykdymo laipsniui nustatyti, be kita ko, 
naudojami šie rodikliai ir tikslai:
(a) tvirtinančiosioms institucijoms 
pateiktų paslaugų pakeitimų skaičius: 3 
pakeitimai 2014–2020 m.;
(b) oro uostų, naudojančių žmonių 
gyvybės apsaugos paslaugą (SoL), 
skaičius.

Or. en

Pagrindimas

2011 m. kovo 2 d. Europos Komisija pradėjo teikti Europos geostacionarios navigacijos 
tarnybos (EGNOS) žmonių gyvybės apsaugos paslaugą (SoL) aviacijai. Sistema užtikrina 
tikslesnius metodus, padarant navigaciją ore saugesne. Ji taip pat padeda sumažinti skrydžių 
vėlavimus, maršruto keitimų bei atšaukimų skaičių. Europos geostacionarios navigacijos 
tarnybos (EGNOS) žmonių gyvybės apsaugos paslaugos (SoL) pagalba galima padidinti oro 
uostų pajėgumus bei sumažinti veiklos išlaidas. Galiausiai, prisidedama prie sektoriuje 
išmetamo anglies dvideginio kiekio mažinimo. Tokiai kriterijai yra naudingi vertinant 
programos EGNOS įvykdymo laipsnį.

Pakeitimas 122
Philippe Lamberts
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal programas GALILEO ir EGNOS 
sukurtos sistemos, tinklai ir paslaugos yra, 
kiek įmanoma, suderinti ir sąveikūs su 
kitomis palydovinės navigacijos 
sistemomis ir įprastinėmis navigacijos 
priemonėmis.

2. Pagal programas GALILEO ir EGNOS 
sukurtos sistemos, tinklai ir paslaugos yra 
suderinti ir sąveikūs su kitomis 
palydovinės navigacijos sistemomis ir 
įprastinėmis navigacijos priemonėmis.

Or. en

Pakeitimas 123
Fiona Hall

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija stengiasi išspręsti visus likusius 
suderinamumo arba kišimosi klausimus 
su trečiosiomis šalimis iki 2015 m. sausio 
1 d. 

Or. en

Pakeitimas 124
Christine De Veyrac

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagal programą GALILEO sukurtos 
sistemos eksploatavimo veiklą, įskaitant
išankstinius ar parengiamuosius šio etapo 
darbus;

b) programos GALILEO veiklą, susijusią 
su antžeminiu ir paslaugų teikimo 
segmentais, įskaitant (be ne tik) valdymo 
pajėgumų plėtrą, žmogaus gyvybės 
apsaugos ir komercinių paslaugų 
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pertvarkymą, sistemos prieglobos 
išdėstymą ir eksploatavimą, stočių 
eksploatavimą, paslaugų infrastruktūros 
centrų (įskaitant veikimo vertinimo centrą 
ir geodezijos ir laiko nustatymo centrą), 
paslaugų centrą, infrastruktūros techninę 
priežiūrą, centrų personalą, kosmoso 
segmento techninę priežiūrą, 
telekomunikacijų tinklo eksploatavimą ir 
sistemos palaikymą; veiklą, susijusią su 
programų socialinės ir ekonominės 
naudos didinimu;

Or. fr

Pagrindimas

Pranešėjo pakeitimas nusipelno paramos, bet pageidautina teisėkūros akte nenustatyti 
konkrečių išdėstytų palydovų skaičiaus ribų.

Pakeitimas 125
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) veiklą, padedančią įdiegti abi 
sistemas, ypač kelis sektorius apimantį 
eksploatavimą ir sąveiką su ne kosmoso 
sektoriais.

Or. en

Pakeitimas 126
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) moksliniai tyrimai ir technologijų 
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plėtra GNSS taikomųjų programų srityje 
siekiant skatinti EGNOS ir GALILEO 
grindžiamų taikomųjų programų kūrimą;

Or. ro

Pakeitimas 127
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) informavimo ir komunikacijos veiklos, 
įskaitant institucijų vykdomą komunikaciją 
apie prioritetines Sąjungos politikos 
kryptis, jei jos tiesiogiai susijusios su šio 
reglamento tikslais;

(b) informavimo ir komunikacijos veiklos, 
įskaitant institucijų vykdomą komunikaciją 
apie prioritetines Sąjungos politikos 
kryptis, jei jos tiesiogiai susijusios su šio 
reglamento tikslais, ir ypač propagavimo ir 
informuotumo didinimo veiklą, kuria 
siekiama sukurti sąveiką su kitomis 
susijusiomis Sąjungos politikos sritimis;

Or. en

Pakeitimas 128
Maria Da Graça Carvalho

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 
sąnaudas ir įvairius etapus būtų galima 
aiškiai nustatyti, Komisija, laikydamasi 
skaidraus valdymo principo, kasmet 
praneša biudžeto valdymo institucijai apie 
Bendrijos lėšų skyrimą kiekvienai 1 dalyje 
nurodytai veiklai.

Or. en
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Pakeitimas 129
Silvia-Adriana Ţicău

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 35 
straipsnio 1 dalyje nurodytam komitetui ir 
Europos Parlamentui apie Sąjungos lėšų 
skyrimą kiekvienai 1 ir 2 dalyse nurodytai 
veiklai.

Or. ro

Pakeitimas 130
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali skirti programai 
GALILEO papildomų lėšų. Iš šių įnašų 
gautos pajamos priskiriamos 
asignuotosioms pajamoms pagal 
Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 18 straipsnio 2 dalį. 
Laikydamasi skaidraus valdymo principo, 
Komisija praneša šio reglamento 
35 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
komitetui apie galimą šios dalies taikymo 
poveikį programai GALILEO.

2. Valstybės narės gali skirti programai 
GALILEO papildomų lėšų. Iš šių įnašų 
gautos pajamos priskiriamos 
asignuotosioms pajamoms pagal 
Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 18 straipsnio 2 dalį. 
Laikydamasi skaidraus valdymo principo, 
Komisija praneša biudžeto valdymo 
institucijai apie šios dalies taikymo poveikį 
programai GALILEO.

Or. en

Pakeitimas 131
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali skirti programai 
GALILEO papildomų lėšų. Iš šių įnašų 
gautos pajamos priskiriamos 
asignuotosioms pajamoms pagal 
Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 18 straipsnio 2 dalį. 
Laikydamasi skaidraus valdymo principo, 
Komisija praneša šio reglamento 
35 straipsnio 1 dalyje nurodytam komitetui 
apie galimą šios dalies taikymo poveikį 
programai GALILEO.

2. Valstybės narės gali skirti programai 
GALILEO papildomų lėšų. Iš šių įnašų 
gautos pajamos priskiriamos 
asignuotosioms pajamoms pagal 
Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 18 straipsnio 2 dalį. 
Laikydamasi skaidraus valdymo principo, 
Komisija praneša Europos Parlamentui, 
Tarybai ir šio reglamento 35 straipsnio 
1 dalyje nurodytam komitetui apie galimą 
šios dalies taikymo poveikį programai 
GALILEO.

Or. en

Pakeitimas 132
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali skirti programai 
EGNOS papildomų lėšų. Iš šių įnašų 
gautos pajamos priskiriamos 
asignuotosioms pajamoms pagal 
Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 18 straipsnio 2 dalį. 
Laikydamasi skaidraus valdymo principo, 
Komisija praneša šio reglamento 
35 straipsnio 1 dalyje nurodytam komitetui 
apie galimą šios dalies taikymo poveikį 
programai EGNOS.

2. Valstybės narės gali skirti programai 
EGNOS papildomų lėšų. Iš šių įnašų 
gautos pajamos priskiriamos 
asignuotosioms pajamoms pagal 
Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 18 straipsnio 2 dalį. 
Laikydamasi skaidraus valdymo principo, 
Komisija praneša Europos Parlamentui, 
Tarybai ir šio reglamento 35 straipsnio 
1 dalyje nurodytam komitetui apie galimą 
šios dalies taikymo poveikį programai 
EGNOS.

Or. en
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Pakeitimas 133
Fiona Hall

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienam programų etapui skiriamos 
lėšos, taip pat nenumatytų atvejų rezervo 
lėšos, nustatomos iš anksto.

Or. en

Pakeitimas 134
Angelika Niebler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Komisija su diegimu ir 
eksploatacija susijusiai rizikai (palydovų 
gedimai, su paleidimu susijusi rizika, 
vėlavimai su eksploatavimu susiję 
nenumatyti įvykiai) padengti atidėtus 
asignavimus, kurie nepanaudojami pagal 
paskirtį, gali perskirti taikomųjų 
programų kūrimui finansuoti.

Or. de

Pakeitimas 135
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Komisija, kaip nurodyta 
7 straipsnio 1 dalies a–c punktuose, gali 
perkelti lėšas iš vienos išlaidų kategorijos 
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į kitą, neviršijant 25 proc. 1 dalyje 
nurodytos sumos. Jei perkeliamų lėšų 
suma viršija 25 proc. 1 dalyje nurodytos 
sumos, Komisija priima įgyvendinimo 
aktą. Šie įgyvendinimo aktai priimami 
pagal 35 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.

Or. de

Pagrindimas

Atsitikus nenumatytiems įvykiams, pvz., sugedus palydovams arba vėluojant juos paleisti, 
reikalingas labai didelis lankstumas, kad būtų tinkamai sureaguota į šiuos incidentus, ir 
reikalingos papildomos lėšos.

Pakeitimas 136
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalyje nurodyta suma paskirstoma 
taip:
(a) 7 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose 
nurodytai veiklai vykdyti – X mln. EUR 
dabartinėmis kainomis;
(b) 7 straipsnio 1 dalies c punkte 
nurodytai veiklai vykdyti – Y mln. EUR 
dabartinėmis kainomis;
(c) nenumatytų atvejų rezervui – Z mln. 
EUR dabartinėmis kainomis.
Komisija su parengimu darbui ir 
eksploatavimu susijusiai rizikai (palydovų 
gedimai, su paleidimu susijusi rizika, 
vėlavimai, su eksploatavimu susiję 
nenumatyti įvykiai) padengti atidėtus 
asignavimus, kurie nepanaudojami pagal 
paskirtį, gali perskirti su programų 
socialinės ir ekonominės naudos didinimu 
susijusiai veiklai finansuoti.
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Or. en

Pakeitimas 137
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalies įžanginė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalyje nurodyta suma paskirstoma 
taip1:
__________________
1 Paskirstymas grindžiamas Komisijos 
pasiūlymo 10 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
suma (7897 mln. EUR). Jei ši suma bus 
pakeista derybų dėl daugiametės 
finansinės programos metu, reikės 
persvarstyti programos veiklos sritis ir 
ypač santykinį biudžeto išteklių 
paskirstymą. 

Or. en

Pakeitimas 138
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Komisija, kaip nurodyta 1a dalies a, b 
ir c punktuose, gali perkelti lėšas iš vienos 
išlaidų kategorijos į kitą, neviršydama 
10 proc. 1 dalyje nurodytos sumos. Tuo 
atveju, kai perkeliama didesnė suma, nei 
10 proc. 1 dalyje nurodytos sumos, 
Komisija konsultuojasi su 35 straipsnio 
1 dalyje nurodytu komitetu, laikydamasi 
35 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros.
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Or. en

Pakeitimas 139
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Komisija praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie bet kokį 1a ir 
1b dalyse nurodytą asignavimų perkėlimą.

Or. en

Pakeitimas 140
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija tvarko šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytus finansinius išteklius skaidriai 
ir ekonomiškai efektyviai. Komisija 
kiekvienais metais Europos Parlamentui 
ir Tarybai pateikia vykdomos išlaidų 
valdymo strategijos ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 141
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pajamas, gaunamas valstybėms 
narėms naudojantis viešosioms 
institucijoms teikiama paslauga gynybos 
tikslais ir taikant gynybos taikomąsias 
programas, renka Sąjunga, jos mokamos į 
Sąjungos biudžetą ir skiriamos 
programoms. 

Or. en

Pakeitimas 142
Maria Da Graça Carvalho

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.

Or. en

Pakeitimas 143
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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 gali būti 
nustatyta sutartyse, sudarytose su 
privačiojo sektoriaus įmonėmis ir yra 
proporcinga viešojo ir privačiojo 
sektoriaus investicijoms. 
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Or. en

Pakeitimas 144
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija atsakinga už programų 
vykdymą. Ji valdo pagal šį reglamentą 
joms skirtas lėšas ir prižiūri visos su 
programomis susijusios veiklos 
įgyvendinimą.

1. Komisija atsakinga už programų 
vykdymą. Ji valdo pagal šį reglamentą 
joms skirtas lėšas ir prižiūri, kad visa su 
programomis susijusi veikla būtų 
įgyvendinta laiku.

Or. en

Pakeitimas 145
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) ji nustato tinkamas priemones ir imasi 
struktūrinių veiksmų, kuriais siekiama 
nustatyti, kontroliuoti, mažinti bei stebėti 
programoms kylančią riziką, ypač susijusią 
su išlaidomis ir tvarkaraščiu;

(b) ji nustato tinkamas priemones ir imasi 
struktūrinių veiksmų, kuriais siekiama 
nustatyti, kontroliuoti, mažinti bei stebėti 
programoms kylančią riziką, ypač susijusią 
su išlaidomis ir tvarkaraščiu, siekiant 
užtikrinti, kad programos būtų įvykdytos 
laiku ir pagal numatytą biudžetą;

Or. en

Pakeitimas 146
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) siekdama skatinti Europos GNSS 
sistemų įsisavinimą ir eksploatavimą ir 
kaip paskatą kitiems subjektams, ji 
įvertina galimybę užtikrinti, kad skelbiant 
konkursus dėl atitinkamų paslaugų ir 
dalyvaujant didelio masto iniciatyvose ir 
kampanijose būtų naudojamos Europos 
GNSS paslaugos. 

Or. en

Pakeitimas 147
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) ji nustato sistemų GALILEO ir 
EGNOS raidos uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 148
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie vykdomieji aktai priimami taikant 35 
straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Priemonės, kurių reikalaujama imtis 
pagal a punktą, priimamos pagal 35 
straipsnio 3 dalyje nustatytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Priemonės, kurių reikalaujama imtis 
pagal b ir c punktus, priimamos 
deleguotaisiais aktais pagal 34 straipsnį.
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Or. en

Pakeitimas 149
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Programų įgyvendinimo priežiūrai
Komisija naudoja geriausia praktika 
pripažintas projektų valdymo sistemas ir 
metodus.

Or. en

Pakeitimas 150
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Programų įgyvendinimo priežiūrai 
Komisija naudoja geriausia praktika 
pripažintas projektų valdymo sistemas ir 
metodus.

Or. en

Pakeitimas 151
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Komisija kasmet Europos Parlamentui 
ir 35 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
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komitetui teikia nepriklausomo vertintojo 
parengtą ataskaitą apie Komisijos 
programų valdymo sistemas ir metodus.

Or. en

Pakeitimas 152
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sistemos ir jų veikimas yra saugūs. 1. Komisija užtikrina, kad sistemos ir jų 
veikimas būtų saugūs.

Or. ro

Pakeitimas 153
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) vėliausiai iki 2016 m. birželio 30 d.
saugumo atitikties patvirtinimą pagal 
Reglamento (ES) Nr. 912/2010 III skyrių; 
šiuo tikslu ji inicijuoja saugumo 
procedūras, prižiūri jų laikymąsi ir atlieka 
sistemos saugumo auditą;

i) vėliausiai iki 2014 m. sausio 1 d.
saugumo atitikties patvirtinimą pagal 
Reglamento (ES) Nr. 912/2010 III skyrių; 
šiuo tikslu ji inicijuoja saugumo 
procedūras, prižiūri jų laikymąsi ir atlieka 
sistemos saugumo auditą; Kalbant apie 
Europos GNSS programų valdymą, 
sistemų saugumo akreditavimo veikla 
turėtų būti aiškiai atskirta nuo Europos 
GNSS agentūros veiklos. Taigi iki 
2014 m. sausio 1 d. turi būti parengti 
atitinkami planai, visų pirma siekiant 
užtikrinti, kad būtų išlaikytas funkcinis ir 
struktūrinis tokios veiklos ir Europos 
GNSS agentūros veiklos atskyrimas. Be 
to, Saugumo akreditavimo komiteto 
pirmininkas veikia kaip vienintelis asmuo 
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ryšiams su saugumo akreditavimo veikla 
susijusiais klausimais, ypatingai 
pabrėžiant komiteto saugumo 
akreditavimo pažangos ataskaitas 
Europos Parlamentui ir Tarybai. 

Or. fr

Pakeitimas 154
Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) eksploatuojant sistemas ji prisideda 
prie paslaugų pardavimo ir atlieka būtiną 
rinkos analizę;

(c) ji užsiima paslaugų pardavimu ir 
atlieka būtiną rinkos analizę;

Or. en

Pakeitimas 155
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) eksploatuojant sistemas ji prisideda prie 
paslaugų pardavimo ir atlieka būtiną rinkos 
analizę;

(c) eksploatuojant sistemas ji prisideda prie 
paslaugų pardavimo, atlieka būtiną rinkos 
analizę ir užtikrina didžiausią socialinę ir 
ekonominę naudą;

Or. en

Pakeitimas 156
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) užtikrina didžiausią programų 
socialinę ir ekonominę naudą, be kita ko:
(i) parengdama ir valdydama planą, 
grindžiamą įvairių taikomųjų programų 
rinkų prioritetais, nustatydama priėmimo 
veiksmų planą kiekvienai taikomųjų 
programų sričiai;
(ii) nustatydama sritis, kuriose naudojant 
GNSS būtų galima gauti socialinės ir 
ekonominės naudos ir pateikdama 
Komisijai gaires dėl reguliavimo 
priemonių, kurios galėtų būti priimamos 
ar pritaikomos Sąjungos lygmeniu, 
siekiant pasinaudoti ta nauda;
(iii) rengdama standartizavimo ir 
sertifikavimo veiksmų planą, kai tai 
atitinka Sąjungos interesus, ir 
įgyvendindama jį bendradarbiaujant su 
standartų organizacijoms ir 
paskelbtosioms įstaigoms;
(iv) valdydama specialias Europos GNSS 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
lėšas, skirtas paslaugoms palydovinės 
navigacijos rinkai kurti ir naudoti, 
ypatingą dėmesį skiriantį MVĮ, įskaitant 
pagal programą „Horizontas 2020“ tam 
skirtus išteklius;
(v) vykdydama veiklą, skirtą Europos 
GNSS taikomųjų programų pritaikymui 
Sąjungos teritorijoje, nustatydama ir 
atskirų Europos GNSS taikomųjų 
programų ir paslaugų sektoriuose 
specializuotus Europos kompetencijos 
centrus ir kurdama jų ryšius ir 
naudodamasi valdžios institucijų, 
universitetų, tyrimų centrų, naudotojų 
bendruomenių ir pramonės patirtimi, 
ypatingą dėmesį skiriant MVĮ.

Or. en
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Pakeitimas 157
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) užtikrina didžiausią programų 
socialinę ir ekonominę naudą, imdamasi 
šių veiksmų:
(i) megzdama ryšius ir palaikydama 
nuolatinį dialogą su atitinkamais 
Komisijos generaliniais direktoratais ir 
Sąjungos agentūromis, kad užtikrintų 
sąveiką eksploatuojant programas 
EGNOS / GALILEO atitinkamose 
Sąjungos politikos srityse, pavyzdžiui, 
jūrų, transporto, energijos ir civilinės 
nepaprastosios padėties ir kt.;
(ii) rengdama ir įgyvendindama 
priemones, kurios tinka taikomųjų 
programų kūrimui skatinti visuose 
pramonės sektoriuose (sektorių tarpusavio 
praturtinimas), ypač skirtas naudoti ne 
kosmoso sektoriuje, taigi tinkamas 
spartinti papildomų paslaugų rinkos 
plėtrą Europos lygmeniu;
(iii) užtikrindama sąveiką su 
atitinkamomis Sąjungos politikos sritimis 
ir iniciatyvomis, be kita ko, sudarydama 
susitarimus, pagal kuriuos atitinkamos 
Sąjungos organizacijos įpareigojamos 
apsvarstyti GNSS technologijų naudojimo 
galimybes;

Or. en

Pakeitimas 158
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies d punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) ji taip pat atlieka kitas konkrečias su 
programomis susijusias užduotis, kurias 
Komisija jai gali pavesti įgaliojimų 
suteikimo susitarimu, priimtu remiantis 
sprendimu dėl įgaliojimų suteikimo pagal 
Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 54 straipsnio 2 dalies b 
punktą, pvz.:

(d) ji taip pat atlieka kitas konkrečias su 
programomis susijusias užduotis, kurias 
Komisija jai gali pavesti įgaliojimų 
suteikimo susitarimu, priimtu remiantis 
sprendimu dėl įgaliojimų suteikimo pagal 
Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 54 straipsnio 2 dalies b 
punktą iki [18 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos], pvz.:

Or. en

Pakeitimas 159
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Europos GNSS agentūra kasmet 
pateikia Komisijai nepriklausomo 
vertintojo parengtą ataskaitą apie 
agentūros programų valdymo sistemas ir 
metodus.

Or. en

Pakeitimas 160
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Europos GNSS agentūra šių užduočių 
įgyvendinimo priežiūrai naudoja 
geriausia praktika pripažintas projektų 
valdymo sistemas ir metodus.



AM\906180LT.doc 41/57 PE492.596v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 161
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Europos GNSS agentūra kasmet 
Europos Parlamentui ir 35 straipsnio 1 
dalyje nurodytam komitetui pateikia 
nepriklausomo vertintojo parengtą 
ataskaitą apie agentūros programų 
valdymo sistemas ir metodus.

Or. en

Pakeitimas 162
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dėl šio straipsnio 1 dalies d punkte 
minėto sprendimo dėl įgaliojimų suteikimo 
konsultuojamasi su 35 straipsnio 1 dalyje 
nurodytu komitetu, laikantis 35 straipsnio 2 
dalyje nurodytos patariamosios procedūros. 
Komitetui pranešama apie įgaliojimų 
suteikimo susitarimus, kuriuos turi sudaryti 
Komisijos atstovaujama Sąjunga ir 
Europos GNSS agentūra.

3. Dėl šio straipsnio 1 dalies d punkte 
minėto sprendimo dėl įgaliojimų suteikimo 
konsultuojamasi su 35 straipsnio 1 dalyje 
nurodytu komitetu, laikantis 35 straipsnio 2 
dalyje nurodytos patariamosios procedūros. 
Europos Parlamentui ir komitetui 
pranešama apie įgaliojimų suteikimo 
susitarimus, kuriuos turi sudaryti Sąjunga, 
atstovaujama Komisijos, ir Europos GNSS 
agentūra.

Or. en

Pakeitimas 163
Silvia-Adriana Ţicău
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie pagrindinių 
viešųjų pirkimų konkursų vertinimo 
tarpinius bei galutinius rezultatus ir apie 
visas sutartis su privačiojo sektoriaus 
įmonėmis, kurias turi sudaryti Europos 
GNSS agentūra.

Or. en

Pakeitimas 164
Silvia-Adriana Ţicău

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,
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.

1. Programos GALILEO išdėstymo etapui
Komisija su Europos kosmoso agentūra 
sudaro įgaliojimų suteikimo susitarimą, 
kuriame išsamiai nurodomos agentūros 
užduotys, visų pirma susijusios su 
sistemos projektavimu ir viešaisiais 
pirkimais. Susitarimas su Europos 
kosmoso agentūra sudaromas remiantis 
sprendimu dėl įgaliojimų suteikimo, 
Komisijos priimtu pagal Reglamento (EB, 
Euratomas) Nr. 1605/2002 54 straipsnio 2 
dalį.

Or. en

Pakeitimas 165
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Remdamasi sprendimu dėl įgaliojimų 
suteikimo, kurį Komisija priima pagal 
Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 54 straipsnio 2 dalį iki [iki 
[18 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos], 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.

Or. en

Pakeitimas 166
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stebėsenos ir kontrolės priemones sudaro 
preliminarus išankstinio sąnaudų 
planavimo planas, Komisijos teikiama 
sisteminė informacija apie sąnaudas ir, 
numatyto biudžeto ir patirtų sąnaudų 
neatitikimo atveju, taisomieji veiksmai, 
kuriais būtų užtikrinamas infrastruktūros 
įgyvendinimas neviršijant skirto biudžeto.

Stebėsenos ir kontrolės priemones sudaro 
preliminarus išankstinio sąnaudų 
planavimo planas, Komisijos taip pat 
Europos Parlamentui teikiama sisteminė 
informacija apie sąnaudas ir, numatyto 
biudžeto ir patirtų sąnaudų neatitikimo 
atveju, taisomieji veiksmai, kuriais būtų 
užtikrinamas infrastruktūros įgyvendinimas 
neviršijant skirto biudžeto.

Or. ro

Pakeitimas 167
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Rengdamasi programų eksploatavimo 
etapui, Europos GNSS agentūra su 
Europos kosmoso agentūra sudaro 
darbinius susitarimus, būtinus 
atitinkamoms jų užduotims pagal šį 
reglamentą vykdyti šiuo etapu. Šiuose 
susitarimuose taip pat aptariamas 
Europos kosmoso agentūros vaidmuo šiuo 
etapu ir jos bendradarbiavimas su 
Europos GNSS agentūra, visų pirma šiose 
srityse:
(a) būsimos kartos sistemų kūrimo 
koncepcija, projektavimas, stebėsena, 
patvirtinimas ir pirkimas;
(b) techninė pagalba užtikrinant esamos 
kartos sistemų veikimą ir techninę 
priežiūrą.
Apie šiuos darbinius susitarimus ir bet 
kokius jų pakeitimus Komisija praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 168
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Europos kosmoso agentūros ir 
Europos GNSS agentūros 
bendradarbiavimas grindžiamas 
darbiniais susitarimais, įskaitant visų 
Europos GNSS agentūrai suteiktų 
įgaliojimų suteikimą Europos kosmoso 
agentūrai. Šiuose darbiniuose 
susitarimuose visų pirma aptariamas 
Europos kosmoso agentūros vaidmuo 
šiose srityse:
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(a) būsimos kartos sistemų kūrimo 
koncepcija, projektavimas, pirkimas, 
stebėsena ir patvirtinimas;
(b) techninė pagalba užtikrinant esamos 
kartos sistemų veikimą ir techninę 
priežiūrą.
Apie šiuos darbo susitarimus ir bet kokius 
jų pakeitimus pranešama Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 169
Silvia-Adriana Ţicău

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.

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. 
Europos Parlamentui ir komitetui 
pranešama apie daugiametį įgaliojimų 
suteikimo susitarimą, kurį turi sudaryti 
Komisija ir Europos kosmoso agentūra.

Or. ro

Pakeitimas 170
Fiona Hall

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 

3. Dėl šio straipsnio 1 dalyje minėto 
sprendimo dėl įgaliojimų suteikimo 
konsultuojamasi su 35 straipsnio 1 dalyje 
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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.

nurodytu komitetu, laikantis 35 straipsnio 2 
dalyje nurodytos patariamosios procedūros. 
Europos Parlamentui ir komitetui 
pranešama apie daugiametį įgaliojimų 
suteikimo susitarimą, kurį turi sudaryti 
Komisija ir Europos kosmoso agentūra.

Or. en

Pakeitimas 171
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija praneša 35 straipsnio 1 dalyje 
nurodytam komitetui apie viešųjų pirkimų 
konkursų vertinimo tarpinius bei galutinius 
rezultatus ir apie sutartis, kurias su 
įmonėmis turi sudaryti Europos kosmoso 
agentūra.

4. Komisija praneša Europos Parlamentui 
ir Tarybai apie pagrindinių viešųjų 
pirkimų konkursų ir sutarčių su privačiojo 
sektoriaus įmonėmis, kurias turi sudaryti 
Europos kosmoso agentūra, vertinimo 
tarpinius bei galutinius rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 172
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija praneša 35 straipsnio 1 dalyje 
nurodytam komitetui apie viešųjų pirkimų 
konkursų vertinimo tarpinius bei galutinius 
rezultatus ir apie sutartis, kurias su 
įmonėmis turi sudaryti Europos kosmoso 
agentūra.

4. Komisija praneša biudžeto valdymo 
institucijai apie viešųjų pirkimų konkursų 
vertinimo tarpinius bei galutinius rezultatus 
ir apie sutartis su privačiojo sektoriaus 
įmonėmis, kurias turi sudaryti EKA.

Or. en



AM\906180LT.doc 47/57 PE492.596v01-00

LT

Pakeitimas 173
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) vengti vieno tiekėjo galimo 
piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi 
ir ilgalaikės priklausomybės nuo vieno 
tiekėjo;

(b) vengti vieno tiekėjo galimo 
piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi 
ir priklausomybės nuo vieno tiekėjo;

Or. ro

Pakeitimas 174
Christine De Veyrac

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) kai tinkama, siekti sudaryti sutartis 
su keliais tiekėjais, naudojantis dviem 
tiekimo šaltiniais; tai yra metodas, kuris, 
kai įmanoma ir tinkama, skelbiant 
konkursą turėtų būti nurodomas kaip 
specialus atrankos kriterijus;

Or. fr

Pagrindimas

Turėtų būti patvirtintas pranešėjo pakeitimas. Tuo pat metu skaidrumo sumetimais turėtų būti 
numatyta, kad visiems suinteresuotiesiems subjektams bus pranešta apie šio metodo 
naudojimą, kai paskelbiamas kvietimas dalyvauti konkurse.

Pakeitimas 175
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) kai tinkama, naudotis keliais tiekimo 
šaltiniais;

Or. en

Pakeitimas 176
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąlyginėje dalinėje sutartyje įtraukta 
nekintama dalis, prie kurios pridėtas 
biudžetinis įsipareigojimas, ir viena ar 
keletas sąlyginių dalių. Konkurso 
dokumentuose nurodyti sąlyginėms 
dalinėms sutartims būdingi elementai.
Juose visų pirma apibrėžiamas kiekvienos 
dalies objektas, kaina arba jos nustatymo 
taisyklės ir pagal kiekvieną dalį prisiimtų 
įsipareigojimų vykdymo taisyklės.

2. Sąlyginėje dalinėje sutartyje įtraukta 
nekintama dalis, prie kurios pridėtas 
biudžetinis įsipareigojimas ir tvirtas 
įsipareigojimas atlikti darbus ir suteikti 
paslaugas, dėl kurių susitarta pagal šią 
dalį, ir viena ar keletas biudžeto ir 
vykdymo požiūriu sąlyginių dalių.
Konkurso dokumentuose nurodyti 
sąlyginėms dalinėms sutartims būdingi 
elementai. Juose visų pirma apibrėžiamas 
kiekvienos dalies objektas, kaina arba jos 
nustatymo taisyklės ir pagal kiekvieną dalį 
prisiimtų įsipareigojimų vykdymo 
taisyklės.

Or. ro

Pakeitimas 177
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jei dėl kurios nors dalies perkančioji 
organizacija pastebi, kad neatlikti 
sutartyje numatyti tos dalies darbai ar 
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nesuteiktos numatytos paslaugos, ji gali 
pareikalauti atlyginti nuostolius ir 
nutraukti sutartį.

Or. ro

Pakeitimas 178
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skirtingai nei sutartis, pagal kurią 
atlyginama už rezultatą ir kurioje kaina 
arba jos nustatymo taisyklės yra iš anksto 
nustatomos sutarčių dokumentuose, pagal 
patvirtintų išlaidų padengimo sutartį 
atlyginama už panaudotus išteklius, o ne už 
baigtinį produktą ar paslaugą. Mokėtiną 
kainą sudaro visų faktinių išlaidų, kurias 
patyrė rangovas įgyvendindamas sutartį, 
kaip antai darbo jėgos, medžiagų, 
vartojimo prekių ir sutarties vykdymui 
reikalingos įrangos ir infrastruktūros 
naudojimo išlaidų, padengimas. Prie šių 
išlaidų pridedama nustatyto dydžio suma, 
padengianti bendras išlaidas ir pelną, arba 
suma, padengianti bendras išlaidas, ir 
skatinamoji premija, apskaičiuota 
atsižvelgiant į tikslų įgyvendinimo 
rezultatus ir tvarkaraštį.

Skirtingai nei sutartis, pagal kurią 
atlyginama už rezultatą ir kurioje kaina 
arba jos nustatymo taisyklės yra iš anksto 
nustatomos sutarčių dokumentuose, pagal 
patvirtintų išlaidų padengimo sutartį 
atlyginama už panaudotus išteklius, o ne už 
baigtinį produktą ar paslaugą. Mokėtiną 
kainą sudaro visų faktinių išlaidų, kurias 
patyrė rangovas įgyvendindamas sutartį, 
kaip antai darbo jėgos, medžiagų, 
vartojimo prekių ir sutarties vykdymui 
reikalingos įrangos ir infrastruktūros 
naudojimo išlaidų, padengimas. Prie šių 
išlaidų pridedama nustatyto dydžio suma, 
padengianti netiesiogines išlaidas.

Or. ro

Pakeitimas 179
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Patvirtintų išlaidų padengimo sutarties 
arba sutarties, turinčios tokių nuostatų, 
aukščiausia kaina yra aukščiausia mokėtina 
kaina. Ji gali būti viršyta tik išskirtiniais 
tinkamai pagrįstais atvejais ir gavus 
išankstinį perkančiosios organizacijos 
sutikimą.

3. Patvirtintų išlaidų padengimo sutarties 
arba sutarties, turinčios tokių nuostatų, 
aukščiausia kaina yra aukščiausia mokėtina 
kaina.

Or. ro

Pakeitimas 180
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) sutarties vertė nepadidėja daugiau 
nei 15 proc. pradinės sutartos sumos;

Or. ro

Pakeitimas 181
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkančioji organizacija gali 
pareikalauti, kad kiekvienas konkurso 
dalyvis dalį sutarties skirtingais 
lygmenimis pavestų įgyvendinti 
subrangovams, t. y. bendrovėms, kurios 
nepriklauso tai grupei, kuriai priklauso 
konkurso dalyvis. Ši mažiausia subrangos 
dalis išreiškiama intervalu nuo mažiausio 
iki didžiausio procentinio punkto. Šis 
intervalas yra proporcingas sutarties 

1. Perkančioji organizacija paprašo, kad 
konkurso dalyvis dalį sutarties konkurso 
tvarka, atitinkamų lygių subrangos 
pagrindais pavestų vykdyti bendrovėms,
nepriklausančioms konkurso dalyvio
grupei.
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dalykui ir vertei bei susijusio veiklos 
sektoriaus pobūdžiui, visų pirma 
konkurencijos sąlygoms ir nustatytam 
pramonės potencialui.

Or. en

Pakeitimas 182
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija parengia daugiametę darbo 
programą, kurioje nurodyti pagrindiniai 
veiksmai, preliminarus biudžetas ir 
tvarkaraštis, būtini siekiant 1 straipsnio 4 ir 
5 dalyse nustatytų programų GALILEO ir 
EGNOS tikslų.

Komisija, pagal 34 straipsnį priimdama 
deleguotuosius aktus, parengia daugiametę 
darbo programą, kurioje nurodyti 
pagrindiniai veiksmai, preliminarus 
biudžetas ir tvarkaraštis, būtini siekiant 
1 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytų 
programų GALILEO ir EGNOS tikslų.

Or. en

Pakeitimas 183
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi daugiamete darbo programa 
Komisija priima metinę darbo programą, 
kurioje pateiktas daugiametės darbo 
programos įgyvendinimo planas ir 
atitinkamas finansavimas.

Remdamasi daugiamete darbo programa 
Komisija pagal 35 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą priima 
metinę darbo programą, kurioje pateiktas 
daugiametės darbo programos 
įgyvendinimo planas ir atitinkamas 
finansavimas.

Or. en
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Pakeitimas 184
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie vykdomieji aktai priimami taikant 35 
straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 185
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnio 2 dalyje numatytoms 
techninio pobūdžio užduotims įvykdyti 
Komisija gali prašyti reikiamos pagalbos, 
visų pirma kompetentingų kosmoso srities 
nacionalinių agentūrų ekspertų, 
nepriklausomų ekspertų ir subjektų, 
galinčių atlikti objektyvią analizę ir pateikti 
nešališką nuomonę apie programų 
vykdymą.

13 straipsnio 2 dalyje numatytoms 
techninio pobūdžio užduotims įvykdyti 
Komisija gali prašyti reikiamos pagalbos, 
visų pirma kompetentingų kosmoso srities 
nacionalinių agentūrų pajėgumų bei žinių 
ir nepriklausomų ekspertų ir subjektų, 
galinčių atlikti objektyvią analizę ir pateikti 
nešališką nuomonę apie programų 
vykdymą, pagalbos.

Or. fr

Pakeitimas 186
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija užtikrina asmens duomenų bei 
privatumo apsaugą sistemų kūrimo ir

1. Komisija užtikrina nuolatinę asmens 
duomenų bei privatumo apsaugą sistemų 
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įrengimo etapais ir atitinkamų apsaugos 
garantijų įtraukimą į tas sistemas.

projektavimo, įrengimo ir eksploatavimo
etapais ir pakankamų apsaugos garantijų 
įtraukimą į tas sistemas.

Or. en

Pakeitimas 187
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija užtikrina šio reglamento 
įgyvendinimą. Pateikdama preliminarų 
biudžeto projektą, kiekvienais metais 
Europos Parlamentui ir Tarybai ji pateikia 
programų įgyvendinimo ataskaitą.

Komisija užtikrina šio reglamento 
įgyvendinimą. Pateikdama preliminarų 
biudžeto projektą, kiekvienais metais 
Europos Parlamentui ir Tarybai ji pateikia 
programų įgyvendinimo ataskaitą. Šioje 
ataskaitoje pateikiamas išsamus biudžeto 
lėšų, kuriomis finansuojama buvusi ir 
būsima programos įgyvendinimo veikla, 
paskirstymas.

Or. en

Pakeitimas 188
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija užtikrina šio reglamento 
įgyvendinimą. Pateikdama preliminarų 
biudžeto projektą, kiekvienais metais 
Europos Parlamentui ir Tarybai ji pateikia 
programų įgyvendinimo ataskaitą.

Komisija užtikrina šio reglamento 
įgyvendinimą. Pateikdama preliminarų 
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 
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5 dalis nustatytų tikslų, įvertinimas;
(b) atnaujinta informacija apie rizikos 
vertinimą ir kontrolę ir galimo jų poveikio 
nukrypimams išlaidų ir terminų požiūriu
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.

Or. en

Pakeitimas 189
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pakankamai 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.

Or. en

Pakeitimas 190
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ataskaitose pateikiama visa svarbi 
informacija apie riziką ir su programomis 
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susijusį sąnaudų valdymą.

Or. en

Pakeitimas 191
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, vertinime aptariamos supaprastinimų 
galimybės, vidinis ir išorinis nuoseklumas, 
visų tikslų aktualumas ir priemonių indėlis 
siekiant Sąjungos prioritetų, skirtų 
pažangiam, tvariam ir integraciniam 
augimui. Joje atsižvelgiama į ankstesnių 
priemonių ilgalaikio poveikio vertinimų 
rezultatus.

Be to, vertinime aptariama šios srities 
technologinė plėtra, supaprastinimų 
galimybės, vidinis ir išorinis nuoseklumas, 
visų tikslų aktualumas ir priemonių indėlis 
siekiant Sąjungos prioritetų, skirtų 
pažangiam, tvariam ir integraciniam 
augimui. Joje atsižvelgiama į ankstesnių 
priemonių ilgalaikio poveikio vertinimų 
rezultatus.

Or. ro

Pakeitimas 192
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 5 ir 14 straipsniuose nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo 
2014 m. sausio 1 d.

2. 5 ir 14 straipsniuose nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 
2014 m. sausio 1 d. Komisija parengia 
ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo likus ne 
vėliau kaip devyniems mėnesiams iki 
septynerių metų laikotarpio pabaigos. 
Įgaliojimų suteikimas automatiškai 
pratęsiamas tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
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pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio 
pabaigos nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
datos.

Or. ro

Pakeitimas 193
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 5 ir 14 straipsniuose nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo 
2014 m. sausio 1 d.

2. Įgaliojimai priimti 5, 6, 13, 14 ir 26
straipsniuose nurodytus deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo 2014 m. sausio 1 d.

Or. en

Pakeitimas 194
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 5 ir 14
straipsniuose nurodytus įgaliojimus priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų 
aktų teisėtumui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
būti bet kuriuo metu atšaukti 5, 6, 13, 14 ir 
26 straipsniuose nurodytų įgaliojimų 
suteikimą. Sprendimu dėl įgaliojimų 
panaikinimo nutraukiami tame sprendime 
nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po 
jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

Or. en
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Pakeitimas 195
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 5 ir 14 straipsnius priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį 
aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba 
praneša Komisijai, kad neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem
mėnesiais.

5. Pagal 5, 6, 13, 14 ir 26 straipsnius 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuomet, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir 
Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, 
nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba 
jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas 
dviems mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 196
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Europos GNSS agentūros ir Europos 
kosmoso agentūros atstovai stebėtojų 
teisėmis gali dalyvauti komiteto darbe, 
laikydamiesi jo darbo tvarkos taisyklėse 
nustatytų sąlygų.

4. Europos GNSS agentūros ir Europos 
kosmoso agentūros atstovai stebėtojų 
teisėmis dalyvauja komiteto darbe, 
laikydamiesi jo darbo tvarkos taisyklėse 
nustatytų sąlygų.

Or. en


