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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. 
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Žemės 
stebėjimo programos (GMES) ir jos pradinių praktinių veiksmų 2011–2013 m.
(COM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2009)0223),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 157 straipsnio 3 dalį, pagal kuriuos 
Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0037/2009),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Biudžeto komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto ir Piliečių 
laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomones (A7-0000/2009),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

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

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento  
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Jei įmanoma, finansavimas turėtų 
būti padidintas, kad dar šios finansinės 
perspektyvos laikotarpiu kosmoso 
komponentui galėtų būti skiriami 
įsipareigojimų asignavimai. Konkrečiai 
tai susiję su A serijos kontrolinių 
palydovų eksploatavimu, B serijų pradžia
ir pagrindinių C serijos kontrolinių 
palydovų dalių įsigijimu. 
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Or. de

Pagrindimas

Šie įsipareigojimų asignavimai sudarytų galimybę jau dabar sudaryti sutartis, nustatyti 
kainas ir veiksmingai panaudoti lėšas bei sutaupyti mokesčių mokėtojų pinigų.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento  
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) Rengdama finansinį programavimą 
Komisija turėtų pasirūpinti, kad būtų 
užtikrintas duomenų tęstinumas GMES 
pradinių praktinių veiksmų (2011–
2013 m.) vykdymo metu ir jiems 
pasibaigus ir kad paslaugomis galima 
būtų naudotis nuolatos ir be apribojimų.

Or. de

Pagrindimas

Duomenų tęstinumo pažeidimo reikėtų būtinai išvengti, kad vartotojai galėtų patikimai 
naudotis paslaugomis.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento 
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) GMES paslaugos turėtų būti visos 
atvirai prieinamos. To reikia siekiant 
propaguoti naudojimąsi ir dalijimąsi Žemės 
stebėjimo duomenimis ir informacija 
laikantis SEIS, INSPIRE ir globalios 
Žemės stebėjimo sistemų sistemos 
(GEOSS) principų.

(18) GMES paslaugos turėtų būti visos 
nemokamai ir atvirai prieinamos fiziniams 
ir juridiniams asmenims, gyvenantiems ar 
turintiems buveinę ES. To reikia siekiant 
propaguoti naudojimąsi ir dalijimąsi Žemės 
stebėjimo duomenimis ir informacija 
laikantis SEIS, INSPIRE ir globalios 
Žemės stebėjimo sistemų sistemos 
(GEOSS) principų ir propaguoti Žemės 
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stebėjimo rinkų Europoje stiprinimą, ypač 
susijusio į naudotojus orientuotų 
paslaugų sektoriaus, siekiant skatinti 
ekonomikos augimą ir užimtumą.

Or. de

Pagrindimas

ES piliečiai ir įmonės turėtų turėti visapusišką prieigą prie informacijos. Paprastai trečiųjų 
šalių prieiga turėtų būti reglamentuojama taikant abipusiškumo principą. Tačiau neturėtų 
būti apribota galimybė šalims ir regionams užtikrinti visapusišką prieigą prie kitų ES 
politikos krypčių, pvz., vystymosi arba klimato kaitos ir t. t.  

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento 
18 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a)  Su GMES paslaugomis susijusi 
nemokamai teikiama informacija ir 
duomenys neturėtų pakenkti jau 
egzistuojančių arba kuriamų įmonių 
verslo modeliams.

Or. de

Pagrindimas

Šio reglamento tikslas yra, be kita ko, parama mažoms ir vidutinėms įmonėms ir jų 
skatinimas, o ne jų veiklos apsunkinimas. 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento 
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Visų pirma, Komisija turėtų būti 
įgaliota pritaikyti priedą prie mokslo ir 
technikos pažangos. Kadangi tokios 
priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos 
iš dalies pakeisti neesminius šio 

Išbraukta.
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reglamento elementus, jos turi būti 
priimamos laikantis Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje numatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Priede nurodyti tikslai yra vieninteliai veiksmų tikslai, todėl jie yra esminė šio reglamento 
dalis.  Jie gali būti pakeisti tik keičiant teisės aktą, o ne taikant komitologijos procedūrą.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento 
3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konkretūs 1 dalyje nurodytų veiksmų 
tikslai nurodyti priede.

2. 1 dalyje nurodytų veiksmų tikslai 
nurodyti priede.

Or. de

Pagrindimas

Priede nurodyti tikslai yra vieninteliai veiksmų tikslai. Nėra bendrųjų tikslų.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento 
3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali pritaikyti priedą prie mokslo 
ir technikos pažangos.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Priede nurodyti tikslai yra vieninteliai veiksmų tikslai, todėl jie yra pagrindinė šio reglamento 
dalis. Jie gali būti pakeisti tik keičiant teisės aktą, o ne taikant komitologijos procedūrą.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento 
3 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesminius šio reglamento elementus jį 
papildant, priimamos laikantis 11 
straipsnio 2 dalyje numatytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Priede nurodyti tikslai yra vieninteliai veiksmų tikslai, todėl jie yra pagrindinė šio reglamento 
dalis. Jie gali būti pakeisti tik keičiant teisės aktą, o ne taikant komitologijos procedūrą.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento 
4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos kosmoso agentūrai patikima 
įgyvendinti GMES kosmoso komponentą, 
prireikus remiantis Europos 
meteorologinių palydovų eksploatavimo 
organizacija (EUMETSAT).

Techninis GMES kosmoso komponento
įgyvendinimas pavedamas Europos 
kosmoso agentūrai. Agentūra prireikus 
naudojasi Europos meteorologinių 
palydovų eksploatavimo organizacijos
(EUMETSAT) parama.

Or. de

Pagrindimas

Europos kosmoso agentūros (EKA) techninio kosmoso komponento įgyvendinimą turėtų 
reglamentuoti susitarimas dėl įgaliojimų perdavimo. Tai užtikrintų skaidrumą ir 
atskaitingumą.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento 
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrijos finansavimas gali būti 
pirmiausia tokių teisinių formų:

1. Bendrijos finansavimas gali būti 
tokių teisinių formų:

(-1) susitarimai dėl įgaliojimų 
perdavimo;

(1) subsidijos; (1) subsidijos;

(2) viešųjų pirkimų sutartys. (2) viešųjų pirkimų sutartys.

Or. de

Pagrindimas

Finansavimo priemonių formos turėtų būti aiškiai nustatytos. Turėtų būti įtraukti susitarimai 
dėl įgaliojimų perdavimo Europos kosmoso agentūrai.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento 
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendrijos subsidijos gali būti teikiamos 
specialiomis formomis, įskaitant 
bendruosius partnerystės susitarimus, 
veiklos bendras finansavimą ar veiklos 
subsidijas. Bendrų Europos interesų tikslų 
siekiančioms įstaigoms veiklos subsidijoms 
negali būti taikomos finansinio reglamento 
nuostatos dėl laipsniško finansavimo 
mažinimo. Subsidijoms nustatoma 
maksimali bendro finansavimo dalis 11 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

2. Siekiant įgyvendinti GMES programą 
pirmenybė turėtų būti teikiama viešųjų 
pirkimų finansinei priemonei. Kai tai yra 
pateisinama Bendrijos subsidijos gali būti 
teikiamos specialiomis formomis, įskaitant 
bendruosius partnerystės susitarimus, 
veiklos bendrą finansavimą ar veiklos 
subsidijas. Bendrų Europos interesų tikslų 
siekiančioms įstaigoms veiklos subsidijoms 
negali būti taikomos finansinio reglamento 
nuostatos dėl laipsniško finansavimo 
mažinimo. Subsidijoms nustatoma 
maksimali bendro finansavimo dalis 11 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

Or. de
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Pagrindimas

Viešieji pirkimai turėtų būti įprasta finansavimo procedūra. Kai tai yra pateisinama 
finansavimas turėtų būti teikiamas subsidijų forma viešojo konkurso tvarka.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento 
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) galimybė atvirai naudotis visa 
informacija, gauta teikiant GMES 
paslaugas, ir duomenimis, surinktais 
naudojantis GMES infrastruktūra, laikantis 
atitinkamų saugumo reikalavimų;

(b) galimybė fiziniams ir juridiniams 
asmenims, gyvenantiems ar turintiems 
registruotą buveinę ES, nemokamai ir
atvirai naudotis visa informacija, gauta 
teikiant GMES paslaugas, ir duomenimis, 
surinktais naudojantis GMES 
infrastruktūra. Paprastai prieiga prie 
teikiant GMES paslaugas gautos 
informacijos fiziniams ir juridiniams 
asmenims iš trečiųjų šalių ir 
tarptautinėms organizacijoms turėtų būti 
suteikiama vadovaujantis abipusiškumo 
principu ir laikantis atitinkamų
tarptautinių susitarimų;

Or. de

Pagrindimas

ES piliečiai ir įmonės turėtų turėti visapusišką nemokamą prieigą prie informacijos. 
Paprastai trečiųjų šalių prieiga turėtų būti reglamentuojama taikant abipusiškumo principą. 
Tačiau neturėtų būti apribota galimybė šalims ir regionams užtikrinti visapusišką prieigą prie 
kitų ES politikos krypčių, pvz., vystymosi arba klimato kaitos ir t. t.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento 
8 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) parama Europos akademinėms 
bendruomenėms.

(e) parama Europos akademinėms ir 
naujoves diegiančioms bendruomenėms.
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Or. de

Pagrindimas

Taip pat turėtų būti siekiama skatinti naujoves, ypač per mažas ir vidutines įmones.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento 
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija iki 2012 m. gruodžio 31 d. 
pateikia tarpinio vertinimo ataskaitą 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
bei Regionų komitetui ir ex post vertinimo 
ataskaitą.

2. Komisija iki 2012 m. gruodžio 31 d. 
pateikia tarpinio vertinimo ataskaitą 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
bei Regionų komitetui ir vėliausiai iki  ... * 
pateikia ex post vertinimo ataskaitą.
* du metai nuo 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto 
laikotarpio pabaigos.

Or. de

Pagrindimas

Galutinė ataskaita turėtų būti pateikta laiku.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo įžanginis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 straipsnio 1 dalyje nurodytų veiksmų 
tikslai yra šie:

3 straipsnio 1 dalyje nurodytų veiksmų 
tikslai yra šie:

Or. de

Pagrindimas

Veiksmai išdėstyti 3 straipsnyje.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Žemės stebėjimo iniciatyva GMES yra Europos Sąjungos ateičiai svarbus projektas. Vykdant 
GMES, kaip ir  palydovinės navigacijos programos „Galileo“ atveju, bus sukurta Sąjungai 
priklausanti infrastruktūra, kuri sudarys sąlygas geresniam aplinkos valdymui ir piliečių 
saugumo didinimui. Priešingai nei programa „Galileo“, GMES nuo pat pradžių finansuojama 
naudojant viešojo sektoriaus lėšas. Viešieji pirkimai turi būti įprasta programos finansavimo 
procedūra. Pranešėjas supranta, kad vykdant GMES programą reikės daug lėšų ir finansinės 
perspektyvos po 2014 m. laikotarpiu, pasibaigus pradiniam praktinės veiklos etapui, tačiau 
mano, kad šios lėšos yra pateisinamos dėl didžiulės projekto naudos visuomenei.

Apgalvota finansavimo koncepcija yra būtina GMES vykdymui ir duomenų bei paslaugų 
teikimui bei jų naudojimui. Labai svarbu užtikrinti, kad pradiniame praktinės veiklos 
vykdymo etape ir pasibaigus šiam etapui būtų skirta pakankamai lėšų tinkamu metu, kad 
duomenimis ir teikiamomis paslaugomis būtų galima naudotis nuolatos ir patikimai. Būtų 
gerai, jei Komisijos pasiūlyme pradinių praktinių veiksmų etapui numatytos lėšos būtų 
padidintos, nes taip jau šiame etape būtų galima numatyti įsipareigojimų asignavimus 
papildomoms kosmoso komponento sritims. Taptų įmanoma sudaryti sutartis ir užtikrinti 
ilgalaikius finansinius planus. Tai ypač svarbu B serijos kontrolinių palydovų pradiniam 
etapui ir svarbių C serijos kontrolinių palydovų dalių įsigijimui, nes taip galima būtų užtikrinti 
ne tik B serijos pradžią, bet ir vienodą palydovų konstrukciją. Kadangi kalbama apie lėšas, 
kurios šiaip ar taip turi būti surastos, išlaidos nebūtų didinamos, bet būtų anksčiau 
veiksmingai panaudojami finansai ir lėšos. Taip būtų išvengta didesnių mokesčių mokėtojų 
išlaidų ateinančiu finansavimo laikotarpiu.

Visi ES piliečiai ir įmonės turi galėti nemokamai naudotis duomenimis ir paslaugomis, kurios 
teikiamos vykdant GMES, kad būtų vystoma papildoma rinka, ypač veikiant mažoms ir 
vidutinėms įmonėms. Be aplinkos ir saugumo aspektų GMES tikslas taip pat yra pažangos ir 
naujovių skatinimas. Atvira prieiga turėtų būti įmanoma taip pat ir įmonėms už ES ribų, su 
sąlyga, kad taikant abipusiškumo principą ir ES privatūs asmenys bei įmonės turėtų galimybę 
naudotis ne Europos šalių duomenimis. 

Europos Komisija vykdys vadybininkės funkcijas ir perims atsakomybę už bendrą projekto 
koordinavimą. Už techninį įgyvendinimą atsakinga Europos kosmoso agentūra (EKA), kuri 
turi atitinkamų žinių. Sudarius susitarimą dėl įgaliojimų perdavimo EKA turėtų būti pavesta 
techniškai įgyvendinti kosmoso komponentą. Sudarius susitarimą dėl įgaliojimų perdavimo 
aiškiau nustatomas atskaitingumas ir užtikrinamas didesnis skaidrumas.

Pasiūlymo dėl reglamento tikslai, išdėstyti priede, yra esminė reglamento dalis. Todėl 
pranešėjas mano, kad jie turėtų būti keičiami ne taikant komitologijos procedūrą, o įprastos 
teisėkūros procedūros metu. Kadangi čia aptariamos srities mastas yra didelis ir daromas 
poveikis biudžetui, Parlamentas neturėtų atsisakyti savo kaip priežiūros institucijos vaidmens. 
Be to, 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai komitologijos procedūra turi būti 
patikslinta. Dėl to gali kilti vėlavimo problemų, kurios nėra naudingos projektui. 


