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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje.
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos (pavyzdžiui: „ABCD“).
Pakeistos teksto dalys nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu 
kursyvu, o ankstesnį nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma 
kosmoso stebėjimo ir sekimo paramos programa
(COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2013) 0107),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 189 
straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0061/2013),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į 
Užsienio reikalų komiteto bei Biudžeto komiteto nuomones (A7-0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

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 

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

Or. en

Pakeitimas 2

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) 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 m13. 
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 m13. 
Perspėjimai apie pakartotinį 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. en
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Pakeitimas 3

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 
iniciatyvas ir derėti su Sąjungos pasiūlymu
dėl tarptautinio Veiklos atvirame kosmose 
kodekso;

Or. en

Pagrindimas

ES kosmoso srities programos turėtų būti įgyvendinamos laikantis palankiai vertinamo jos 
pasiūlyto veiklos kodekso. Jame nurodyti principai, pagal kuriuos kosminė erdvė naudojama 
taikiems tikslams, prie jo prisijungusios valstybės įsipareigoja imtis visų reikiamų priemonių 
ir sąžiningai bendradarbiauti siekiant išvengti žalingo poveikio veiklai atvirame kosmose, 
vykdyti mokslinę, civilinę, komercinę ir karinę veiklą siekiant skatinti taikų kosminės erdvės 
tyrinėjimą ir naudojimą, taip pat imtis visų reikiamų priemonių siekiant, kad kosminė erdvė 
netaptų konfliktų arena.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) SST paramos programa turėtų būti 
pirmasis visuotinės strategijos žingsnis 
kuriant nepriklausomus ir visa 
apimančius Europos SSA pajėgumus, 
pagrįstus plačiu ir įvairiu geografiniu 
jutiklių paskirstymu;

Or. en



PE521.718v02-00 8/23 PR\1007763LT.doc

LT

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) įgyvendinant SST paramos programą 
būtina apsvarstyti galimybę, siekiant plėsti 
Europos SST žinias, moksliniais tikslais 
tinkamai bendradarbiauti su 
tarptautiniais partneriais;

Or. en

Pakeitimas 6

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 ir Europos 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

Pagrindimas

Derinama su 3 konstatuojamojoje dalyje nurodyta 2010 m. lapkričio 25 d. Tarybos 
rezoliucija.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) atsižvelgiant į galimą SST duomenų 
slaptumą, SST paramos programa būtina 
skatinti bendradarbiavimą, pagrįstą 
veiksmingumu ir abipusiu pasitikėjimu, 
taip pat SST duomenų apdorojimo ir 
analizavimo atžvilgiu. Siekti šio tikslo 
turėtų būti lengviau naudojantis atvirąja 
programine įranga, kuria įgaliotiesiems 
SST duomenų teikėjams būtų suteikiama 
saugi prieiga prie pirminio programos 
teksto, kad būtų galima atlikti veikimo 
modifikacijas ir patobulinimus;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

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 skiriamos Sąjungos lėšos turėtų 
sudaryti 70 mln. EUR dabartinėmis 
kainomis ir būti skiriamos iš kitų 
atitinkamų programų, kurios numatytos 
2014–2020 m. daugiametėje finansinėje 
programoje, pirmiausia iš policijos 
bendradarbiavimo, nusikalstamumo 
prevencijos ir kovos su juo, taip pat krizių 
valdymo finansinės paramos priemonės, 
įtrauktos į Vidaus saugumo fondą, įsteigtą 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. .../201318a, programų 
GALILEO ir EGNOS, nustatytų Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. .../201318b, ir programos 
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COPERNICUS, nustatytos Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. .../201418c;

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

18a 2013 m. ... Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. .../2013, 
kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis 
nustatoma policijos bendradarbiavimo, 
nusikalstamumo prevencijos ir kovos su 
juo, taip pat krizių valdymo finansinės 
paramos priemonė (OL L ...).
18b 2013 m. ... Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. .../2013 dėl 
Europos palydovinės navigacijos sistemų 
įrengimo ir eksploatavimo, kuriuo 
panaikinami Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 876/2002 ir Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 683/2008 
(OL L ...).
18c 2013 m. ... Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. .../2013, 
kuriuo nustatoma programa 
„Copernicus“ ir panaikinamas 
Reglamentas (ES) Nr. 911/2010 (OL L ...).

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekiant užtikrinti vienodas šio 
sprendimo įgyvendinimo sąlygas Komisijai 
turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai, susiję su daugiametės darbo 
programos priėmimu ir valstybių narių 
atitiktimi dalyvavimo SST paramos 
programoje kriterijams. Šiais įgaliojimais 
turėtų būti naudojamasi pagal 2011 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir 

(17) siekiant užtikrinti vienodas šio 
sprendimo įgyvendinimo sąlygas Komisijai 
turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai, susiję su valstybių narių 
atitiktimi dalyvavimo SST paramos 
programoje kriterijams. Šiais įgaliojimais 
turėtų būti naudojamasi pagal 2011 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 
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Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai19;

kuriuo nustatomos valstybių narių
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai19;

__________________ __________________
19 OL L 55, 2011 2 28, p. 13. 19 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

Or. en

Pakeitimas 10

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 metu tinkamai 
konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas 
ekspertų lygiu. Ruošdama ir rengdama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo 
pačiu metu tinkamai laiku persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Bendrasis tikslas
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SST paramos programa padedama 
užtikrinti ilgalaikį Europos ir 
nacionalinės kosmoso infrastruktūros ir 
paslaugų, kurios yra itin svarbios 
Europos ekonomikos, visuomenės ir 
piliečių saugai, prieinamumą.

Or. en

Pagrindimas

Primenamas programos tikslas.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Konkretūs tikslai

SST paramos programa padedama siekti 
šių konkrečių tikslų:
a) sumažinti su Europos erdvėlaivių 
paleidimu susijusią riziką;
b) vertinti ir sumažinti orbitoje 
eksploatuojamų Europos erdvėlaivių 
susidūrimo riziką, sudarant sąlygas 
erdvėlaivių operatoriams veiksmingiau 
planuoti ir įgyvendinti mažinimo 
priemones;
c) stebėti nevaldomą pakartotinį 
erdvėlaivių ar jų nuolaužų patekimą į 
Žemės atmosferą ir teikti tikslesnius ir 
veiksmingesnius išankstinius perspėjimus, 
siekiant sumažinti galimą pavojų Europos 
piliečių saugai ir galimą žalą itin svarbiai 
antžeminei infrastruktūrai.

Or. en

Pagrindimas

Šiais konkrečiais tikslais tiksliau apibrėžiama programos kryptis ir veiksmai.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 SST paramos programos tikslai Pagrindiniai SST paramos programos 
veiksmai

Or. en

Pakeitimas 14

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:

Siekiant įgyvendinti bendrąjį ir 
konkrečius atitinkamai 1a ir 2a 
straipsniuose nustatytus tikslus, imamasi 
šių pagrindinių SST paramos programos 
veiksmų:

Or. en

Pakeitimas 15

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 
nacionalinių SST jutiklių ir atitinkamų 
Europos lygiu, įskaitant EKA, sukurtų 
SST jutiklių tinklas, siekiant stebėti ir sekti 
kosminius objektus;

Or. en
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Pakeitimas 16

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) nemokama viešoji informavimo apie 
orbitinius kosmoso objektų elementus, 
skriejančius aplink Žemę, paslauga, kuria 
galima naudotis pakartotinai;

Or. en

Pagrindimas

Visuomenė galės sužinoti ir pakartotinai panaudoti pagrindines orbitines kosmoso objektų 
charakteristikas.

Pakeitimas 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) visa kita tinkama SST informacija.

Or. en

Pakeitimas 18

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 

2. SST paslaugos teikiamos valstybėms 
narėms, Tarybai, Komisijai, EIVT, 
viešiems ir privatiems erdvėlaivių 
savininkams ir (arba) operatoriams ir su 
civiline sauga susijusioms valdžios 
institucijoms.
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duomenų ir informacijos naudojimo ir 
keitimosi jais.

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal SST paramos programą remiami 
veiksmai, kuriais siekiama 3 straipsnyje ir 
6 straipsnio 2 dalyje nurodytoje darbo 
programoje nustatytų tikslų 7 straipsnyje 
nurodytomis tam tikromis sąlygomis.

1. Pagal SST paramos programą remiami 3 
straipsnyje nustatyti pagrindiniai veiksmai 
ir bet kuris iš konkrečių jų veiksmų, 
nustatytų 6 straipsnio 2 dalyje nurodytoje 
darbo programoje 7 straipsnyje 
nurodytomis tam tikromis sąlygomis.

Or. en

Pakeitimas 20

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) yra atsakinga už SST paramos 
programą, administruoja jai skiriamas 
lėšas ir užtikrina jos įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 2. Komisija pagal 14a straipsnį priima 
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kuriais nustatoma SST paramos programos 
daugiametė darbo programa, atitinkamai 
papildanti darbo programas, numatytas 
pagal 11 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
programas. Darbo programoje nurodomi 
siekiami tikslai, numatomi rezultatai, 
finansuotini veiksmai, šių veiksmų 
įgyvendinimo tvarkaraštis, įgyvendinimo 
būdas, didžiausia Sąjungos bendro 
finansavimo norma ir konkrečios sąlygos, 
taikomos Sąjungos dotacijoms pagal SST 
paramos programą. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 14 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma 
SST paramos programos daugiametė darbo 
programa, atitinkamai atsižvelgdama į 
darbo programas, numatytas pagal 11 
straipsnio 1 dalyje nurodytas programas. 
Darbo programoje nurodomi siekiami 
tikslai, numatomi rezultatai, finansuotini 
veiksmai, šių veiksmų įgyvendinimo 
tvarkaraštis, įgyvendinimo būdas, 
didžiausia Sąjungos bendro finansavimo 
norma ir konkrečios sąlygos, taikomos 
Sąjungos dotacijoms pagal SST paramos 
programą.

Or. en

Pakeitimas 22

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 
straipsnyje nustatytus pagrindinius 
veiksmus ir gali gauti SST paramos 
programos finansinį įnašą su sąlyga, kad 
bus sudarytas 10 straipsnyje nurodytas 
susitarimas.

Or. en

Pakeitimas 23

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 

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

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) draudžiama neteisėtai atskleisti 
duomenis ir informaciją, ir sudaromos 
sąlygos veiksmingai vykdyti veiklą ir kuo 
geriau panaudojama gaunama 
informacija;

d) užtikrinamas veiksmingas veiklos 
vykdymas ir gaunama informacija 
panaudojama kuo geriau, kartu 
užkertamas kelias neteisėtam duomenų ir 
informacijos atskleidimui;

Or. en

Pagrindimas

Šia formuluote tiesiog primenama, kad pirmiausia reikia teikti informaciją, kuria mažinamas 
susidūrimo pavojus, o, siekiant šį tikslą įgyvendinti, būtina, be kita ko, užkirsti kelią 
nepageidaujamam informacijos atskleidimui.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) užtikrinamas SST duomenų saugumas; e) užtikrinamas SST duomenų 
vientisumas;

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis
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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, kurios atitinka 7 straipsnio 
1 dalyje nustatytus kriterijus, ir EUSC 
sudaro susitarimą, kuriuo nustatomos jų 
bendradarbiavimo įgyvendinant 3 
straipsnyje nustatytus pagrindinius 
veiksmus taisyklės ir mechanizmai. Visų 
pirma į šį susitarimą įtraukiamos nuostatos 
dėl:

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytą susitarimą 
sudariusios valstybės narės gali sudaryti 
susitarimą su EKA dėl EKA teikiamų 
įrenginių ar patirties arba EKA duomenų 
naudojimo, siekiant apsaugoti 
erdvėlaivius arba stebėti kosmines 
šiukšles.

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apie šiuos susitarimus ir visus jų 
pakeitimus pranešama Europos 
Parlamentui.

Or. en
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Pakeitimas 29

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.

2014–2020 m. laikotarpiui SST paramos 
programai skiriama 70 mln. EUR 
Sąjungos lėšų iš finansinių paketų, skirtų 
kitoms programoms, kurios numatytos 
2014–2020 m. daugiametėje finansinėje 
programoje, griežtai laikantis jų teisinio 
pagrindo.

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamos programos, iš kurių būtų 
galima skirti lėšų, apima programas, 
nustatytas šiais teisės aktais:

Programos, iš kurių galima skirti lėšų, yra 
programos, nustatytos šiais teisės aktais:

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas

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 – ne daugiau 
kaip [45 proc.] pirmoje pastraipoje 
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nurodytos sumos;
__________________ __________________
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 32

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 „Copernicus“ ir 
panaikinamas Reglamentas (ES) 
Nr. 911/2010, 5 straipsnio c punktu – ne 
daugiau kaip [5 proc.] pirmoje pastraipoje 
nurodytos sumos;

Or. en

Pakeitimas 33

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 
202022“ (2014–2020 m.), įsteigimo 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) Tarybos sprendimo Nr. [...] dėl 
specialiosios programos, kuria 
įgyvendinama programa „Horizontas 
202022“ (2014–2020 m.), įsteigimo 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 – ne daugiau kaip 
[15 proc.] pirmoje pastraipoje nurodytos 
sumos;

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

Or. en

Pakeitimas 34

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 priemonė23, 3 straipsnio 2 dalies b 
punktu ir 3 dalies e punktu.

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 priemonė23, 3 straipsnio 2 dalies b 
punktu ir 3 dalies e punktu – ne daugiau 
kaip [40 proc.] pirmoje pastraipoje 
nurodytos sumos;

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

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

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, atsižvelgdama į a–c punktuose 
nustatytas viršutines ribas, nusprendžia 
dėl tikslių sumų, kurias reikia skirti iš šių 
programų.

Or. en



PE521.718v02-00 22/23 PR\1007763LT.doc

LT

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
Naudojimasis įgaliojimais

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus laikantis šiame 
straipsnyje nustatytų sąlygų.
2. 6 straipsnio 2 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami nuo 2014 m. sausio 
1 d. neribotam laikui.
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 6 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 
Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas 
tame sprendime nurodytų įgaliojimų 
suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po 
sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.
4. Kai tik Komisija priima deleguotąjį 
aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.
5. Pagal 6 straipsnio 2 dalies nuostatas 
priimti deleguotieji aktai įsigalioja tik 
tuomet, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo apie juos 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 šis laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.

Or. en
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Aiškinamoji dalis

Siūloma programa siekiama prisidėti kuriant nepriklausomus Europos kosmoso stebėjimo ir 
sekimo (toliau – SST) pajėgumus, kurių paskirtis – kosmoso infrastruktūros objektų, kitų 
erdvėlaivių ar kosminių šiukšlių didėjančios susidūrimo rizikos prevencija ir stebėsena. Dėl 
SST būtinybės tarptautiniu ir nacionaliniu lygmenimis sutaria ir valdžios institucijos, ir visos 
pramonės atstovai, nes jiems kosmoso infrastruktūra yra labai svarbi. Tai taip pat itin svarbu, 
siekiant užtikrinti ilgalaikį Europos kosminių įrenginių, pvz., GALILEO ir COPERNICUS 
palydovų, prieinamumą. Tai pirmasis toks bandymas ES lygmeniu, todėl Komisija siūlo 
pirmiausia sutelkti esamus valstybių narių įrenginius ir gebėjimus ir teikti paslaugas 
naudotojams.
Pranešėja siūlo galimybę, sudarant EKA ir dalyvaujančių valstybių narių susitarimus, 
naudotis praktine EKA patirtimi. EKA yra vienintelė Europos lygmeniu kvalifikuota įstaiga 
SST ir platesnėje SSA srityse. Kadangi EKA šios programos administruoti arba valdyti 
negali, reikėtų numatyti galimybę jai prie jos prisidėti.
Paslaugos turėtų apimti orbitinių kosmoso elementų katalogo, su kuriuo galėtų susipažinti 
visuomenė, rengimą siekiant didinti visuomenės informuotumą ir sudaryti sąlygas bet kokiam 
pritaikymui veikloje, į jas taip pat turėtų būti galima įtraukti atitinkamas papildomas 
paslaugas, kurias EK pasiūlytų vėliau, kad ateityje būtų galima jas tobulinti.
Pranešėja siūlo, pagrindinio teksto pradžioje primenant bendrąjį ir konkrečius tikslus (nauji 1a 
ir 2a straipsniai), konkrečiau apibrėžti programos teisinį pagrindą. Ji taip pat siūlo ne nustatyti 
tikslus, bet 3 straipsnyje apibrėžti pagrindinius veiksmus – sukurti jutiklių tinklą, apdoroti 
duomenis ir teikti SST paslaugas, – kuriais remdamasi Komisija daugiametėje darbo 
programoje nustatys konkrečius veiksmus (5 straipsnis).
Pranešėja norėtų, kad Europos Parlamentas, taikydamas 6 straipsnyje nurodytą deleguotųjų 
aktų procedūrą, apsvarstytų daugiametę darbo programą prieš jai įsigaliojant.
Į pagrindinį tekstą įtrauktas 70 mln. EUR biudžetas, kuris būtų skiriamas iš Vidaus saugumo 
fondo ir programų GALILEO, COPERNICUS ir „Horizontas 2020“ (11 straipsnis).


