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* 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 padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. 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 pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos palydovinės 
navigacijos sistemų įrengimo ir eksploatavimo
(COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011) 0814),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 172 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0464/2011),

– 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 
Užsienio reikalų komiteto, Biudžeto komiteto bei Transporto ir turizmo komiteto 
nuomones (A7-0000/2012),

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 reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Europos palydovinės navigacijos 
politikos tikslas – Sąjungoje sukurti dvi 
palydovinės navigacijos sistemas – pagal 
programą GALILEO sukurtą sistemą ir 
sistemą EGNOS (toliau – sistemos). Šios 
sistemos kuriamos atitinkamai pagal 
programas GALILEO ir EGNOS (toliau –
programos). Kiekvienos sistemos
infrastruktūrą sudaro palydovai ir 

(1) Europos palydovinės navigacijos 
politikos tikslas – Sąjungoje sukurti dvi 
palydovinės navigacijos sistemas – pagal 
programą GALILEO sukurtą sistemą ir 
sistemą EGNOS (toliau – sistemos). Šios 
sistemos kuriamos atitinkamai pagal 
programas GALILEO ir EGNOS (toliau –
programos). Kiekvienos sistemos
infrastruktūra naudoja palydovus ir 
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antžeminių stočių tinklas; antžeminių stočių tinklą;

Or. en

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) programos EGNOS tikslas – gerinti
veikiančių pasaulinės palydovinės 
navigacijos sistemų (toliau – GNSS, angl. 
Global Navigation Satellite Systems) 
siunčiamų signalų kokybę;

(3) programos EGNOS tikslas – gerinti
įvairių pasaulinės palydovinės navigacijos 
sistemų (toliau – GNSS, angl. Global 
Navigation Satellite Systems) siunčiamų 
signalų kokybę;

Or. en

Pakeitimas 3
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). Tačiau dėl 
nepilnos geografinės aprėpties daugeliui 
Sąjungos regionų užkertamas kelias 
pasinaudoti EGNOS sistema teikiamomis 
paslaugomis. Todėl turėtų būti teikiama 
absoliuti pirmenybė tam, kad būtų 
užtikrinta, kad tos valstybių narių 
teritorijos būtų aprėptos. Taip pat būtų 
tinkama išplėsti aprėptį, ypač apimant 
šalių kandidačių ir trečiųjų šalių, kurios 
priklauso Bendram Europos dangui ir 
kurioms taikoma Europos kaimynystės 
politika, teritorija. Dėl tokios plėtros į 
trečiąsias šalis negali būti atidedamas šios 
aprėpties išplėtimas Europos Sąjungos 
viduje;
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Or. en

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) svarbu užtikrinti, kad nebūtų 
kliūčių naudotis pagal šias dvi programas 
teikiamomis paslaugomis. Tokia kliūtis 
būtų naudojimosi kai kuriomis 
paslaugomis apmokestinimas. Turint tai 
omenyje, būtų tinkama, kad žmogaus 
gyvybės apsaugos paslaugos būtų 
nemokamos. Toks pats požiūris taip pat 
turėtų būti taikomas Europos Sąjungai ir 
kai kurioms Europos Sąjungos 
institucijoms naudojantis paslauga 
valstybinėms institucijoms;

Or. en

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kadangi Sąjunga iš esmės užtikrina 
visą programų finansavimą, ji turėtų būtų 
viso materialiojo ir nematerialiojo turto, 
sukurto ar pertvarkyto vykdant šias 
programas, savininkė. Siekiant, kad būtų 
visapusiškai gerbiamos pagrindinės su 
nuosavybe susijusios teisės, turėtų būti 
sudaryti tinkami susitarimai su dabartiniais 
savininkais, visų pirma dėl pagrindinių 
infrastruktūrų dalių ir jų saugumo. Siekiant 
palengvinti palydovinės navigacijos rinkos 
plėtrą, reikėtų užtikrinti, kad trečiosios 
šalys galėtų kuo veiksmingiau pasinaudoti 
su programomis susijusiomis Sąjungos 
intelektinės nuosavybės teisėmis, ypač 

(12) kadangi Sąjunga iš esmės užtikrina 
visą programų finansavimą, ji turėtų būtų 
viso materialiojo ir nematerialiojo turto, 
sukurto ar pertvarkyto vykdant šias 
programas, savininkė. Siekiant, kad būtų 
visapusiškai gerbiamos pagrindinės su 
nuosavybe susijusios teisės, turėtų būti 
sudaryti būtini susitarimai su dabartiniais 
savininkais, visų pirma dėl pagrindinių 
infrastruktūrų dalių ir jų saugumo. Siekiant 
palengvinti palydovinės navigacijos rinkos 
plėtrą, reikėtų užtikrinti, kad trečiosios 
šalys galėtų kuo veiksmingiau pasinaudoti 
su programomis susijusiomis Sąjungos 
intelektinės nuosavybės teisėmis, ypač 
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socialiniu ir ekonominiu lygmeniu; socialiniu ir ekonominiu lygmeniu.
Komisija turėtų užtikrinti, kad, jei reikia 
sprendžiant pagal atskirais atvejais 
vykdomus vertinimus, ji galėtų perduoti ar 
licencijuoti trečiosioms šalims su 
programomis susijusias intelektinės 
nuosavybės teises;

Or. en

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) šiame reglamente nustatytos 
nuostatos dėl nuosavybės netaikomos ne 
pagal programas sukurtam ar 
pertvarkytam turtui. Tačiau kai kuriais 
atvejais toks turtas gali daryti poveikį 
programų veiklai. Siekiant skatinti naujos 
technologijos vystymą ne pagal 
programas, Komisija turėtų skatinti 
trečiąsias šalis atkreipti jos dėmesį į tokį 
atitinkamą turtą ir, kai tai naudinga 
programoms, vesti derybas dėl jo tinkamo 
panaudojimo;

Or. en

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

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 

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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pabaigti ir sistemų eksploatavimui 
finansuoti;

Or. en

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Europos Parlamentas ir Taryba, 
remdamiesi 2011 m. birželio 29 d. 
Komisijos pasiūlymu, [nusprendė] skirti 
didžiausią [7 897] mln. eurų sumą 
dabartinėmis kainomis su programomis 
susijusiems veiksmams finansuoti 2014 m. 
sausio 1 d.–2020 m. gruodžio 31 d. 
laikotarpiu. Reikia patikslinti, kad šie 
veiksmai taip pat apima sistemų ir jų 
veikimo apsaugą, įskaitant palydovų 
paleidimo metu. Šiuo atžvilgiu dalis 
išlaidų, skirtų minėtą apsaugą 
užtikrinančioms paslaugoms, kaip antai 
teikiamoms pagal informavimo apie padėtį 
kosmose programą (angl. Space Situational 
Awareness, SSA) teikti, galėtų būti 
finansuojama iš programoms skirto 
biudžeto, jeigu laikantis griežtos sąnaudų 
valdymo politikos ir neviršijant minėtos 
bendros didžiausios sumos, nustatytos 
Tarybos reglamento XYZ, kuriuo 
nustatoma 2014–2020 m. daugiametė 
finansinė programa, [x] straipsnyje, tam 
dar liktų lėšų. Šiame reglamente siekiant 
tęsti programų įgyvendinimą nustatytas 
finansinis paketas yra svarbiausias 
orientacinis dydis, kaip apibrėžta 
201z/yy/xx Europos Parlamento, Tarybos 
ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo [17] punkte ir 
[2011 m. birželio 29 d. pasiūlymo dėl 
Tarybos reglamento], kuriuo nustatoma 
2014–2020 m. daugiametė finansinė 

(15) Europos Parlamentas ir Taryba, 
remdamiesi 2011 m. birželio 29 d. 
Komisijos pasiūlymu, [nusprendė] skirti 
didžiausią [7 897] mln. eurų sumą 
dabartinėmis kainomis su programomis 
susijusiems veiksmams finansuoti 2014 m. 
sausio 1 d.–2020 m. gruodžio 31 d. 
laikotarpiu. Siekiant aiškumo ir tam, kad
būtų padedama kontroliuoti sąnaudas, ta 
bendra suma turėtų būti padalyta į 
įvairias kategorijas. Vis dėlto, siekiant 
lankstumo Komisija turėtų galėti perkelti 
lėšas iš vienos kategorijos į kitą. Į su 
programomis susijusius veiksmus taip pat
turėtų būti įtraukta sistemų ir jų veikimo
apsauga, įskaitant palydovų paleidimo 
metu. Šiuo atžvilgiu dalis išlaidų, skirtų 
minėtą apsaugą užtikrinančioms 
paslaugoms, kaip antai teikiamoms pagal 
informavimo apie padėtį kosmose 
programą (angl. Space Situational 
Awareness, SSA) teikti, galėtų būti 
finansuojama iš programoms skirto 
biudžeto, jeigu laikantis griežtos sąnaudų 
valdymo politikos ir neviršijant minėtos 
bendros didžiausios sumos, nustatytos 
Tarybos reglamento XYZ, kuriuo 
nustatoma 2014–2020 m. daugiametė 
finansinė programa, [x] straipsnyje, tam 
dar liktų lėšų. Šiame reglamente siekiant 
tęsti programų įgyvendinimą nustatytas 
finansinis paketas yra svarbiausias 
orientacinis dydis, kaip apibrėžta 
201z/yy/xx Europos Parlamento, Tarybos 
ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl 



PE489.561v02-00 10/49 PR\904241LT.doc

LT

programa[12], 14 straipsnyje; bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo [17] punkte ir 
[2011 m. birželio 29 d. pasiūlymo dėl 
Tarybos reglamento], kuriuo nustatoma 
2014–2020 m. daugiametė finansinė 
programa[12], 14 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 9
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 
valdomi programų tikslai ir jų siekiama;

(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 veiklai, 
susijusiai su programų socialine ir 
ekonomine nauda ir kiek kitokiai veiklai,
kurios reikia, kad būtų valdomi programų 
tikslai ir jų siekiama, finansuoti;

Or. en

Pakeitimas 10
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“, 

(18) labai svarbu veiksmingiau panaudoti 
pagal programas teikiamas paslaugas,
užtikrinti didelę Sąjungos investicijų grąžą, 
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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;

kuri duos socialinės ir ekonominės naudos, 
ir padidinti praktines Sąjungos įmonių 
žinias apie palydovinės navigacijos 
technologiją. Tai turėtų būti veiklos, 
susijusios su programų socialinės ir 
ekonominės naudos didinimu ir kuri 
turėtų apimti pagal programą 
„Horizontas 2020“, mokslinių tyrimų ir 
inovacijų bendrąją programą 
finansuojamą ir vykdomą veiklą, tikslas;

Or. en

Pakeitimas 11
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 
visose sutartyse, sudarytose su privačiojo 
sektoriaus įmonėmis;

(19) be to, bet kokias iš sistemų gaunamas 
pajamas turėtų gauti Sąjunga ir jos turi 
būti naudojamos programoms remti. Visų 
pirma jos turėtų būti naudojamos veiklai,
skirtai programų socialinei ir ekonominei 
naudai didinti, finansuoti. Pajamų 
paskirstymo sistema galėtų būti nustatyta 
visose sutartyse, sudarytose su privačiojo 
sektoriaus įmonėmis;

Or. en

Pakeitimas 12
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. 683/200814, 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 į jos vykdomą paslaugų 
reklamą ir rinkodarą. Ji taip pat turėtų 
sukurti ryšius su pagal programas 
teikiamų paslaugų naudotojais 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 didinti. Be to, 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 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 13
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) programos GALILEO išdėstymo 
etapui Sąjunga turėtų sudaryti su Europos 
kosmoso agentūra daugiametį įgaliojimų 
suteikimo susitarimą, kuriame būtų
nustatytos agentūros užduotys to etapo 
metu. Kad Sąjungai atstovaujanti Komisija 
galėtų visapusiškai naudotis kontrolės 
įgaliojimais, į įgaliojimų suteikimo 
susitarimą turėtų būti įtrauktos bendrosios 
Europos kosmoso agentūrai patikėtų lėšų 
administravimo sąlygos, agentūrai 
suteikiant pakankamai lankstumo, kad ji 
galėtų veiksmingai atlikti savo technines 
užduotis. Veiklos, kurią finansuoja tik
Sąjunga, atveju šiomis sąlygomis turėtų 
būti užtikrintas atitinkamas kontrolės lygis,
lygiavertis kontrolės lygiui, kurio būtų 
reikalaujama, jei Europos kosmoso 
agentūra būtų Sąjungos agentūra;

Or. en

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) programų eksploatavimo etapui 
Europos GNSS agentūra turėtų su 
Europos kosmoso agentūra sudaryti 
darbo susitarimus, kuriuose būtų 
nustatytos Europos kosmoso agentūros 
užduotys kuriant ateities kartos sistemas ir 
teikiant techninę paramą naudojant 
dabartinės kartos sistemas. Šiuo klausimu 
reikėtų pažymėti, kad su sistemų raida 
susijusi mokslinių tyrimų ir technologinės 
plėtros veikla turi būti finansuojama 
pagal programą „Horizontas 2020“;

Or. en
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Pakeitimas 15
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) 
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;

(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, taip pat pusiausvyra pagrįstas 
galimybes dalyvauti visų lygių pramonės 
subjektams, įskaitant visų pirma naujus 
rinkos dalyvius bei mažąsias ir vidutines 
įmones (MVĮ). Turėtų būti vengiama 
galimo vieno tiekėjo piktnaudžiavimo 
dominuojančia padėtimi ar ilgalaikės 
priklausomybės nuo vieno tiekėjo. Siekiant 
sumažinti programų riziką, vengti 
priklausomybės nuo vieno tiekėjo ir 
užtikrinti geresnę bendrą programų ir jų 
išlaidų bei terminų vykdymo kontrolę, kai 
tinkama, turėtų būti naudojamasi keliais 
tiekimo šaltiniais. 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. Atsižvelgiant į specifinę 
kosmoso pramonės struktūrą ir jos 
strateginę vertę, viešųjų pirkimų proceso 
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metu taip pat būtina atkreipti dėmesį į tai, 
kad svarbu Sąjungoje išsaugoti kosmoso 
sektoriaus pramonės pajėgumus;

Or. en

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

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 dvejomis 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 ir sistemų bei jų 
veikimo saugumui užtikrinti, ir sukurti 
intelektinės nuosavybės valdymo 
struktūrą, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
aktus, susijusius su šiomis dvejomis 
kompetencijos sritimis. 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 17
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 

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

sukurtos sistemos ir sistemos EGNOS 
sukūrimo, plėtojimo, suderinimo, įrengimo, 
eksploatavimo, atnaujinimo, tobulinimo ir 
jų saugumo užtikrinimo veiklą.

Or. en

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal programą GALILEO sukurta 
sistema – tai savarankiška pasaulinės 
palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) 
infrastruktūra, sudaryta iš palydovų 
sistemos ir pasaulinio antžeminių stočių 
tinklo.

2. Pagal programą GALILEO sukurta 
sistema – tai savarankiška pasaulinės 
palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) 
infrastruktūra, specialiai skirta naudoti 
civiliniais tikslais, sudaryta iš palydovų 
sistemos ir pasaulinio antžeminių stočių 
tinklo.

Or. en

Pakeitimas 19
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 teikia ištaisytus ir pagerintus
signalus, kuriuos skleidžia įvairios
pasaulinės palydovinės navigacijos 
sistemos. Ji sudaryta iš antžeminių stočių ir 
kelių siųstuvų, įrengtų 
geostacionariuosiuose palydovuose.

Or. en

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) teikti žmogaus gyvybės apsaugos 
paslaugą (angl. Safety of Life Service arba 
SoL), skirtą naudotojams, kuriems 
saugumas yra ypač svarbus. ši paslauga 
taip pat atitinka tam tikruose sektoriuose 
nustatytus tęstinumo, prieinamumo ir 
tikslumo reikalavimus ir turi patikimumo 
funkciją, leidžiančią įspėti vartotojus, jei 
sistema veiktų netinkamai;

(b) nemokamai teikti žmogaus gyvybės 
apsaugos paslaugą (angl. Safety of Life 
Service arba SoL), skirtą naudotojams, 
kuriems saugumas yra ypač svarbus. Ši 
paslauga taip pat atitinka tam tikruose 
sektoriuose nustatytus tęstinumo, 
prieinamumo ir tikslumo reikalavimus bei 
turi patikimumo funkciją, leidžiančią įspėti 
naudotojus, jei sistema veiktų netinkamai;

Or. en

Pakeitimas 21
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 tik tam tikriems
valstybinių institucijų įgaliotiems
naudotojams, naudojantiems taikomąsias 
programas konfidencialioms reikmėms, 
kurioms būtina užtikrinti ilgalaikį 
tęstinumą. Teikiant šią paslaugą naudojami 
labai stiprūs koduoti signalai ir ji bus 
nemokamai teikiama valstybėms narėms 
ir Sąjungos institucijoms, įskaitant 
Europos išorės veiksmų tarnybą;

Or. en

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) teikti žmogaus gyvybės apsaugos 
paslaugą (SoL), skirtą vartotojams, 

c) nemokamai teikti žmogaus gyvybės 
apsaugos paslaugą (angl. Safety of Life 
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kuriems saugumas yra ypač svarbus; ši 
paslauga atitinka tam tikruose sektoriuose 
nustatytus tęstinumo, prieinamumo ir 
tikslumo reikalavimus ir turi patikimumo 
funkciją, leidžiančią įspėti vartotojus, jei 
sistema savo veikimo zonoje veiktų 
netinkamai.

Service arba SoL), skirtą naudotojams, 
kuriems saugumas yra ypač svarbus. ši 
paslauga atitinka tam tikruose sektoriuose 
nustatytus tęstinumo, prieinamumo ir 
tikslumo reikalavimus ir turi patikimumo 
funkciją, leidžiančią įspėti vartotojus, jei 
sistema savo veikimo zonoje veiktų 
netinkamai.

Or. en

Pakeitimas 23
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 – kaip galima greičiau plėsti 
geografinę šių paslaugų aprėptį visoje 
Sąjungos teritorijoje ir, atsižvelgiant į 
techninius apribojimus ir remiantis 
tarptautiniais susitarimais, kituose pasaulio 
regionuose, visų pirma šalių kandidačių ir
trečiųjų šalių, kurios priklauso Bendram 
Europos dangui ir kurioms taikoma 
Europos kaimynystės politika, teritorijose.

Or. en

Pakeitimas 24
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.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en
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Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) plėtojimo ir suderinimo etapas, t. y.
pirmųjų palydovų konstravimas ir 
paleidimas, pirmosios antžeminės 
infrastruktūros įrengimas ir visi darbai bei 
operacijos, būtini sistemai orbitoje 
suderinti; šį etapą siekiama užbaigti 2013 
m.;

b) plėtojimo ir suderinimo etapas, kurį 
planuojama užbaigti 2013 m. ir kuris 
apima pirmųjų palydovų konstravimą ir 
paleidimą, pirmosios antžeminės 
infrastruktūros įrengimą ir visus darbus bei 
operacijas, būtinus sistemai orbitoje 
suderinti;

Or. en

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) išdėstymo etapas, kuris apima visos 
kosmoso ir antžeminės infrastruktūros 
įrengimą ir apsaugą bei su šiuo įrengimu 
susijusias operacijas ir pasirengimo 
eksploatavimo etapui darbus; šį 2008 m. 
pradėtą etapą siekiama užbaigti 2020 m.;

c) išdėstymo etapas, kuris turi būti 
užbaigtas 2020 m. ir kuris apima visos
kosmoso ir antžeminės infrastruktūros 
įrengimą ir apsaugą bei su šiuo įrengimu 
susijusias operacijas ir pasirengimo 
eksploatavimo etapui darbus;

Or. en

Pakeitimas 27
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

d) eksploatavimo etapas, kuris apima 
operacinę veiklą, įskaitant infrastruktūros
valdymą, sistemos priežiūrą, nuolatinį 
tobulinimą ir apsaugą, su programa
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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.

susijusias sertifikavimo ir standartizavimo
operacijas, paslaugų, nurodytų 1 
straipsnio 4 dalyje, ir taikomųjų 
programų ir paslaugų, sukurtų remiantis 
tomis paslaugomis, teikimą, reklamą ir 
rinkodarą, sistemos plėtojimo ir jos 
būsimų kartų kūrimo ir diegimo veikla, 
įskaitant viešuosius pirkimus, ir visus 
kitus sistemai plėtoti ir sklandžiai veikti
reikalingus veiksmus. Šis etapas 
prasideda 2014 m, pradėjus teikti 
pirmąsias paslaugas. Visiškas operacinis 
pajėgumas turi būti pasiektas iki 2020 m.

Or. en

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sistemos EGNOS eksploatavimas Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 29
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 
pardavimą.

Sistemos EGNOS eksploatavimas apima 
daugiausia operacinę veiklą, įskaitant
infrastruktūros valdymą, sistemos 
priežiūrą, nuolatinį tobulinimą ir apsaugą, 
su programa susijusias sertifikavimo ir 
standartizavimo operacijas, paslaugų, 
nurodytų 1 straipsnio 5 dalyje, ir 
taikomųjų programų ir paslaugų, sukurtų 
remiantis tomis paslaugomis, teikimą, 
reklamą ir rinkodarą, sistemos plėtojimo 
ir jos būsimų kartų kūrimo ir diegimo 
veikla, įskaitant viešuosius pirkimus, visus 
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sistemos patikimumą užtikrinančius 
elementus ir paslaugų geografinės 
aprėpties plėtimą laikantis 1 straipsnio 5 
dalies nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kalbant apie intelektinės nuosavybės 
teises, Komisija specialiai užtikrina
tinkamiausią jų panaudojimą.

Komisija užtikrina, kad 1 dalyje nurodytas 
turtas būtų naudojamas optimaliai. Visų 
pirma ji kaip galima veiksmingiau valdo 
su programomis susijusias intelektinės 
nuosavybės teises, atsižvelgiant į visų 
suinteresuotųjų šalių interesus ir poreikį 
užtikrinti darnų rinkų ir naujų 
technologijų vystymąsi. Tuo tikslu ji
užtikrina, kad į pagal programas 
sudarytas sutartis būtų įtraukta galimybė 
trečiosioms šalims perduoti ar licencijuoti 
su programomis susijusias intelektinės 
nuosavybės teises.

Or. en

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, pagal 34 straipsnį priimdama 
deleguotuosius aktus, nustato intelektinės 
nuosavybės teisių valdymo sistemą, kaip 
nurodyta 2 dalyje.

Or. en
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Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) programos GALILEO išdėstymo etapo
veiklą, įskaitant šio etapo valdymo ir 
stebėsenos veiksmus;

a) programos GALILEO veiklą, susijusią 
su kosminiu ir papildymo segmentais,
įskaitant palydovų bazinės sistemos ir 
reikiamų atsarginių palydovų išdėstymą, 
su juo susijusį paleidimą, pasenusių 
palydovų papildymą ir naujos kartos 
palydovų kūrimą, tačiau tuo 
neapsiribojant;

Or. en

Pakeitimas 33
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 palydovų valdymo 
pajėgumų padidinimą nuo 18 iki 24 
palydovų, žmogaus gyvybės apsaugos ir 
komercinių paslaugų pertvarkymą, 
sistemos prieglobos išdėstymą ir 
eksploatavimą, stočių eksploatavimą, 
paslaugų infrastruktūros centrų (įskaitant 
veikimo vertinimo centrą ir geodezijos ir 
laiko nustatymo centrą), išdėstymą ir 
eksploatavimą, paslaugų centrą, 
infrastruktūros techninę priežiūrą, centrų 
personalą, kosmoso segmento techninę 
priežiūrą, telekomunikacijų tinklo 
eksploatavimą ir sistemos palaikymą, 
tačiau tuo neapsiribojant; veiklą, susijusią 
su programų socialinės ir ekonominės 
naudos didinimu;

Or. en
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Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sistemos EGNOS eksploatavimo veiklą. c) veiklą, susijusią su sistemos EGNOS
eksploatavimu, įskaitant sistemos veikimo 
ir techninės priežiūros eksploatavimo 
sutartį, technologijos atnaujinimus ir 
senėjimą atsižvelgiant į įvairias sistemos 
versijas, siųstuvų eksploatavimo sutartį ir 
paslaugų geografinės aprėpties didinimą, 
tačiau tuo neapsiribojant, veiklą, susijusią 
su programų socialinės ir ekonominės 
naudos didinimu;

Or. en

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) veiklą, susijusią su programų 
valdymu, įskaitant projektavimą ir 
viešuosius pirkimus, sistemos 
įgyvendinimą, saugumo centro valdymą, 
eksploatavimo valdymą ir administracines 
išlaidas.

Or. en

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Išdėstymo ir eksploatavimo etapus 
pagal 10 straipsnio 1 dalį, nepažeidžiant 
šio straipsnio 2 ir 3 dalių, finansuoja 
Sąjunga.

1. Programos GALILEO veikla, nurodyta 
7 straipsnio 1 dalies a, b ir ca punktuose 
ir 7 straipsnio 2 dalyje, nepažeidžiant šio 
straipsnio 2 ir 3 dalių, finansuoja Sąjunga
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pagal 10 straipsnio 1 dalį ir 10 straipsnio 
1a dalies a, b ir d punktus.

Or. en

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sistemos EGNOS eksploatavimo 
finansavimas

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjunga užtikrina sistemos EGNOS 
eksploatavimo finansavimą pagal 10 
straipsnio 1 dalį, netrukdydama skirti įnašų 
iš kitų finansavimo šaltinių, ypač 
nurodytųjų šio straipsnio 2 ir 3 dalyse.

1. Sąjunga užtikrina sistemos EGNOS 
eksploatavimo veiklos, nurodytos 
7 straipsnio 1 dalies c ir ca punktuose ir 
7 straipsnio 2 dalyje, finansavimą pagal 10 
straipsnio 1 dalį ir 10 straipsnio 1 a dalies 
c ir punktus, netrukdydama skirti įnašų iš 
kitų finansavimo šaltinių, ypač nurodytųjų 
šio straipsnio 2 ir 3 dalyse.

Or. en

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalyje nurodyta suma paskirstoma 
taip:
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Or. en

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 7 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytai 
veiklai vykdyti – [2340] mln. EUR 
dabartinėmis kainomis;

Or. en

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalies b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 7 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytai 
veiklai vykdyti – [3242] mln. EUR 
dabartinėmis kainomis, kurių mažiausiai 
7 proc. skiriama veiklai, susijusiai su 
programų socialinės ir ekonominės 
naudos didinimu, kaip nurodyta 
7 straipsnio 1 dalies b punkte;

Or. en

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalies c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytai 
veiklai vykdyti – [1698] mln. EUR 
dabartinėmis kainomis, kurių mažiausiai 
4 proc. skiriama veiklai, susijusiai su 
programų socialinės ir ekonominės 
naudos didinimu, kaip nurodyta 
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7 straipsnio 1 dalies c punkte;

Or. en

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalies d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 7 straipsnio 1 dalies ca punkte 
ir7 straipsnio 2 dalyje nurodytai veiklai 
vykdyti – [617] mln. EUR dabartinėmis 
kainomis.

Or. en

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalies antra pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į kiekvieną išlaidų kategoriją įtraukiama 
marža, skirta įvairių rūšių rizikai 
padengti.

Or. en

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalies trečia pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 perkelti veiklai, susijusiai su 
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programų socialinės ir ekonominės 
naudos didinimu, finansuoti.

Or. en

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Komisija, kaip nurodyta 1a dalies a–
d punktuose, gali perkelti lėšas iš vienos 
išlaidų kategorijos į kitą, neviršijant 
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.

Or. en

Pakeitimas 47
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 48
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pajamas iš sistemų eksploatavimo gauna 
Sąjunga, jos pervedamos į Sąjungos 
biudžetą ir priskiriamos programoms. Jeigu 
paaiškėja, kad pajamų yra daugiau, negu 
reikalinga programų eksploatavimo etapui
finansuoti, skyrimo principas pritaikomas 
gavus biudžeto valdymo institucijos 
pritarimą remiantis Komisijos pasiūlymu.

1. Pajamas iš sistemų eksploatavimo gauna 
Sąjunga, jos pervedamos į Sąjungos 
biudžetą ir priskiriamos programoms, visų 
pirma jų socialinės ir ekonominės naudos 
didinimui. Jeigu paaiškėja, kad pajamų yra 
daugiau, negu reikalinga programų 
eksploatavimo etapams finansuoti, skyrimo 
principas pritaikomas gavus biudžeto 
valdymo institucijos pritarimą remiantis 
Komisijos pasiūlymu.

Or. en

Pakeitimas 49
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. Bendra atsakomybė už programas 
tenka Komisijai. Ji valdo pagal šį 
reglamentą joms skirtas lėšas ir prižiūri 
visos su programomis susijusios veiklos 
įgyvendinimą.

Or. en

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Be 1 dalyje nurodytų bendrų užduočių ir 
užduočių, nurodytų kitose šio reglamento 
nuostatose, Komisija pagal šį reglamentą 
taip pat atlieka šias konkrečias užduotis:

2. Be 1 dalyje nurodytų bendrų užduočių ir 
užduočių, nurodytų kitose šio reglamento 
nuostatose, Komisija:

Or. en
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Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ji užtikrina aiškų užduočių paskirstymą 
tarp skirtingų programose dalyvaujančių 
subjektų ir šiuo tikslu įgaliojimų suteikimo 
susitarimais paveda Europos GNSS 
agentūrai ir Europos kosmoso agentūrai 
atlikti 15 straipsnio 1 dalies d) punkte ir 
16 straipsnyje nurodytas užduotis;

a) užtikrina aiškų užduočių paskirstymą 
tarp skirtingų programose dalyvaujančių 
subjektų ir šiuo tikslu įgaliojimų suteikimo 
susitarimais paveda Europos GNSS 
agentūrai ir Europos kosmoso agentūrai 
atlikti 15 straipsnio 1a dalies a punkte ir 
16 straipsnyje nurodytas užduotis;

Or. en

Pakeitimas 52
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) užtikrina, kad programos būtų 
įgyvendinamos laiku, pagal 10 straipsnyje 
nurodytą biudžeto sistemą ir laikantis 
1 straipsnyje nurodytų tikslų. Tuo tikslu ji 
nustato tinkamas priemones ir imasi 
struktūrinių veiksmų, kuriais siekiama 
nustatyti, kontroliuoti, mažinti bei stebėti 
programoms kylančią riziką, ypač susijusią 
su išlaidomis ir tvarkaraščiu;

Or. en

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ji Sąjungos vardu ir savo kompetencijos 
srityje palaiko santykius su trečiosiomis 
šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis;

c) Sąjungos vardu ir savo kompetencijos 
srityje palaiko santykius su trečiosiomis 
šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis;
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Or. en

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ji užtikrina programų saugumą ir nustato 
įvairių programose dalyvaujančių subjektų 
veiklos koordinavimo priemones.

d) užtikrina programų saugumą ir nustato 
įvairių programose dalyvaujančių subjektų 
veiklos koordinavimo priemones.

Or. en

Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai tai reikalinga sklandžiam programos 
GALILEO etapų įgyvendinimui ir sistemos 
EGNOS eksploatavimui, kaip nurodyta 
atitinkamai 3 ir 4 straipsniuose, Komisija 
imasi priemonių, skirtų:

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sistemos ir jų veikimas yra saugūs. 1. Sistemos ir jų veikimas yra saugūs; už 
tai, pagal 12 straipsnio 2 dalies d punktą, 
yra atsakinga Komisija.

Or. en
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Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos GNSS agentūra prisideda prie 
programų tikslų įgyvendinimo ir, 
laikydamasi Komisijos parengtų gairių, 
vykdo šias užduotis:

1. Europos GNSS agentūra, 
vadovaudamasi Komisijos nustatytomis 
gairėmis:

Or. en

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) programų saugumo srityje ir
nepažeisdama 14 ir 17 straipsnių nuostatų, 
ji užtikrina:

a) programų saugumo srityje,
nepažeisdama 14 ir 17 straipsnių nuostatų:

Or. en

Pakeitimas 59
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) per savo Saugumo akreditavimo 
valdybą vėliausiai iki 2016 m. birželio 
30 d. užtikrina saugumo atitikties
akreditavimą pagal Reglamento (ES)
Nr. 912/2010 III skyrių; šiuo tikslu ji 
inicijuoja saugumo procedūras, stebi jų 
vykdymą ir atlieka sistemos saugumo 
auditą;

Or. en
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Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ji atlieka Sprendimo Nr. 1104/2011/ES 5 
straipsnyje nustatytas atsakingos PRS 
institucijos užduotis, jei ji paskirta šia 
institucija, ir padeda Komisijai užtikrinti,
kad būtų laikomasi bendrų būtiniausių 
standartų pagal minėto sprendimo 8 
straipsnio 6 dalį;

b) atlieka Sprendimo Nr. 1104/2011/ES 5 
straipsnyje nustatytas atsakingos PRS 
institucijos užduotis, jei ji paskirta šia 
institucija, ir padeda Komisijai užtikrinti, 
kad būtų laikomasi bendrų būtiniausių 
standartų pagal minėto sprendimo 8 
straipsnio 6 dalį;

Or. en

Pakeitimas 61
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) reklamuoja ir parduoda 1 straipsnio 4 
ir 5 dalyse nurodytas paslaugas, be kita 
ko, atlikdama rinkos analizę, rinkdama 
informaciją apie naudotojų poreikius ir 
palydovinės navigacijos rinkos pokyčius, 
kurdama glaudžius ryšius su Europos 
GNSS naudotojais ir galimais 
naudotojais;

Or. en

Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

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 
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tvarkaraštį 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 ES lygmeniu, siekiant 
pasinaudoti ta nauda;
iii) atlikdama taikomųjų programų 
bandymus ir sertifikavimą, kai tai atitinka 
Sąjungos interesus;
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

Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies d punktas

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 

1a. Europos GNSS agentūra taip pat 
atlieka kitas konkrečias su programomis 
susijusias užduotis. Tas užduotis jai 
paveda Komisija įgaliojimų suteikimo 
susitarimu, priimtu remiantis sprendimu 



PE489.561v02-00 34/49 PR\904241LT.doc

LT

Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 54 straipsnio 2 dalies b 
punktą, pvz.:

dėl įgaliojimų suteikimo pagal Reglamento
(EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 54 
straipsnio 2 dalies b punktą, ir jos apima:

Or. en

Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) programų eksploatavimo, kaip 
nurodyta 3 straipsnio d punkte ir 4 
straipsnyje, atveju:

i) imasi 3 straipsnio d punkte ir 4 
straipsnyje nurodytos operacinės veiklos, 
susijusios su infrastruktūros valdymu, 
sistemų priežiūra, nuolatiniu tobulinimu 
ir atnaujinimu, programų sertifikavimo ir 
standartizavimo operacijomis ir paslaugų
teikimu;

i) operacinę veiklą, įskaitant
infrastruktūros valdymą, sistemų priežiūrą 
ir nuolatinį tobulinimą, sertifikavimo ir 
standartizavimo operacijas ir 1 straipsnio 
4 ir 5 dalyse nurodytų paslaugų teikimą;

ii) sistemų plėtojimą ir jų būsimų kartų 
kūrimą ir diegimą, įskaitant viešuosius 
pirkimus;

Or. en

Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies d punkto i i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) propaguoja programas ir paslaugas
palydovinės navigacijos rinkoje.

b) programų ir paslaugų propagavimą
palydovinės navigacijos rinkoje;

Or. en
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Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Be 1 dalyje nurodytų užduočių ir savo 
kompetencijos srityje Europos GNSS 
agentūra teikia Komisijai technines žinias 
ir visą reikalingą informaciją, būtiną jai 
atlikti pagal šį reglamentą nustatytas 
užduotis.

2. Be 1 ir 1a dalyse nurodytų užduočių ir 
savo kompetencijos srityje Europos GNSS 
agentūra teikia Komisijai technines žinias 
ir visą informaciją, būtiną jai atlikti pagal 
šį reglamentą nustatytas užduotis.

Or. en

Pakeitimas 67
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 1a dalyje minėto 
sprendimo dėl įgaliojimų suteikimo 
konsultuojamasi su 35 straipsnio 1 dalyje 
nurodytu komitetu. Europos Parlamentui 
ir komitetui pranešama apie įgaliojimų 
suteikimo susitarimus, kuriuos turi sudaryti
Sąjunga, atstovaujama Komisijos, ir 
Europos GNSS agentūra.

Or. en

Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie bet kokių 
viešųjų pirkimų konkursų vertinimo 
tarpinius bei galutinius rezultatus ir apie 
bet kokias sutartis su privačiojo sektoriaus 



PE489.561v02-00 36/49 PR\904241LT.doc

LT

įmonėmis, kurias turi sudaryti Europos 
GNSS agentūra.

Or. en

Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos kosmoso agentūros vaidmuo Susitarimai su Europos kosmoso agentūra

Or. en

Pakeitimas 70
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. Komisija, remdamasi sprendimu dėl 
įgaliojimų suteikimo, priimtu pagal 
Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002 54 straipsnio 2 dalį, su Europos 
kosmoso agentūra sudaro įgaliojimų 
suteikimo susitarimą dėl išdėstymo pagal 
programos GALILEO kosminį ir 
papildymo segmentus, kuriame 
nustatomos tos agentūros užduotys to 
etapo metu.

Or. en

Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Europos kosmoso agentūra 
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bendradarbiauja su Europos GNSS 
agentūra remdamasi darbo susitarimais, 
įskaitant visų Europos GNSS agentūrai 
suteiktų įgaliojimų delegavimą Europos 
kosmoso agentūrai. Tais darbo 
susitarimais visų pirma nustatomas 
Europos kosmoso agentūros vaidmuo:
a) kuriant būsimų kartų sistemų 
koncepciją, tas sistemas projektuojant, 
tikrinant ir derinant;
b) teikiant techninę pagalbą, kai 
užtikrinamas sistemų esamos kartos 
veikimas ir techninė priežiūra.
Apie tuos darbo susitarimus ir bet kokius 
jų pakeitimus pranešama Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 72
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. Europos Parlamentui 
ir komitetui pranešama apie įgaliojimų 
suteikimo susitarimą, kurį turi sudaryti 
Komisija ir Europos kosmoso agentūra.

Or. en

Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis
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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 bet kokių viešųjų pirkimų 
konkursų vertinimo tarpinius bei galutinius 
rezultatus ir apie bet kokias sutartis su 
privačiojo sektoriaus įmonėmis, kurias turi 
sudaryti Europos kosmoso agentūra.

Or. en

Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) išsaugoti Sąjungos pramonės 
pajėgumus kosmoso sektoriuje;

Or. en

Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kai tai tinkama, naudoti kelis tiekimo 
šaltinius;

Or. en

Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkančioji organizacija gali 
pareikalauti, kad kiekvienas konkurso 

1. Perkančioji organizacija gali 
pareikalauti, kad kiekvienas konkurso 
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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 
dalykui ir vertei bei susijusio veiklos 
sektoriaus pobūdžiui, visų pirma 
konkurencijos sąlygoms ir nustatytam 
pramonės potencialui.

dalyvis dalį sutarties skirtingais 
lygmenimis pavestų įgyvendinti 
subrangovams, t. y. bendrovėms, kurios 
nepriklauso konkurso dalyvio grupei, ir 
visų pirma MVĮ ir naujiems rinkos 
dalyviams. Ši mažiausia subrangos dalis 
išreiškiama intervalu nuo mažiausio iki 
didžiausio procentinio punkto. Šis 
intervalas yra proporcingas sutarties 
dalykui ir vertei bei susijusio veiklos 
sektoriaus pobūdžiui, visų pirma 
konkurencijos sąlygoms ir nustatytam 
pramonės potencialui.

Or. en

Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei konkurso dalyvis savo pasiūlyme 
nurodo, kad jis nesirengia jokios sutarties 
dalies pavesti įgyvendinti subrangovams,
subrangovu nepasirinkti MVĮ ar naujo 
rinkos dalyvio, ar rengiasi subrangovams 
įgyvendinti pavesti mažesnę nei minimalią 
subrangos dalį, kaip nurodyta 1 dalyje, jis 
perkančiajai organizacijai pateikia tokio 
sprendimo priežastis. Perkančioji 
organizacija pateikia tą informaciją 
Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija parengia daugiametę darbo 
programą, kurioje nurodyti pagrindiniai 

Komisija, remdamasi Europos GNSS 
agentūros pasiūlymu, parengia daugiametę 
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veiksmai, preliminarus biudžetas ir 
tvarkaraštis, būtini siekiant 1 straipsnio 4 ir 
5 dalyse nustatytų programų GALILEO ir 
EGNOS tikslų.

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 79
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 ta daugiamete darbo programa 
Komisija priima metinę darbo programą, 
kurioje pateiktas daugiametės darbo 
programos įgyvendinimo planas ir 
atitinkamas finansavimas.

Or. en

Pakeitimas 80
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 vykdyti
Komisija gali prašyti reikiamos techninės
pagalbos, visų pirma kompetentingų 
kosmoso srities nacionalinių agentūrų 
ekspertų, nepriklausomų ekspertų ir 
subjektų, galinčių atlikti objektyvią analizę 
ir pateikti nešališką nuomonę apie 
programų vykdymą.

Or. en
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Pakeitimas 81
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. 
Ataskaitoje turi būti:
a) visa reikiama su programomis, visų 
pirma su rizikos valdymu, bendromis 
sąnaudomis, kiekvieno didelio GALILEO 
infrastruktūros objekto metinėmis veiklos 
sąnaudomis, pajamomis, tvarkaraščiu ir 
veikla, susijusi informacija;
b) priemonių, kurių imtasis siekiant 
didinti programų socialinę ir ekonominę 
naudą, vertinimas.

Or. en

Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2018 m. birželio 30 d. Komisija, 
siekdama priimti sprendimą dėl taikant šį 
reglamentą nustatytų priemonių pratęsimo, 
pakeitimo ar panaikinimo, Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia vertinimo 
ataskaitą, kurioje vertinami:

1. Iki 2017 m. birželio 30 d. Komisija, 
siekdama priimti sprendimą dėl taikant šį 
reglamentą nustatytų priemonių pratęsimo, 
pakeitimo ar panaikinimo, Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia vertinimo 
ataskaitą, kurioje vertinami:

Or. en

Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) GALILEO: veikiančių palydovų 
skaičius, naudojamos antžeminės 
infrastruktūros versija ir teikiamų 
paslaugų skaičius;

a) GALILEO:

Or. en

Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) veikiančių palydovų skaičius, 
naudojamos antžeminės infrastruktūros 
versija ir teikiamų paslaugų skaičius;

Or. en

Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) naujų taikomųjų programų ir 
paslaugų, sukurtų ir įgyvendintų 
palydovinės navigacijos rinkos 
poreikiams, apimtis.

Or. en

Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) EGNOS: tvirtinančiosioms b) EGNOS:
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institucijoms pateiktų paslaugų 
specifikacijų pakeitimų skaičius.

Or. en

Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) tvirtinančiosioms institucijoms pateiktų 
paslaugų specifikacijų pakeitimų 
skaičius;

Or. en

Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) paslaugų geografinės aprėpties plėtra;

Or. en

Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies b punkto iii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) oro uostų, naudojančių EGNOS 
paslaugas, skaičius.

Or. en
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Pakeitimas 90
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 ir 
14 straipsniuose nurodytus deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo 2014 m. sausio 1 d.

Or. en

Pakeitimas 91
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 
bet kuriuo metu atšaukti 5, 6 ir 14 
straipsniuose nurodytų įgaliojimų 
suteikimą. 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.

Or. en

Pakeitimas 92
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 

5. Pagal 5, 6 ir 14 straipsnius priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, 
jeigu per 2 nuo pranešimo apie jį Europos 
Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos 
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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.

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 2 mėnesiams.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Europos palydovinės navigacijos politika Sąjungai bus suteiktos dvi palydovinės navigacijos 
sistemos – pagal programą GALILEO sukurta sistema ir EGNOS sistema. Pasaulinės 
palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) technologijos yra itin svarbios veiksmingumui 
daugelyje ekonomikos sektorių ir įvairiose piliečių kasdienio gyvenimo srityse gerinti, 
kadangi jos gali teikti labai patikimus padėties, greičio ir laiko nustatymo duomenis.

Programa GALILEO nebus visiškai veikianti 2013 m., kaip buvo planuota. Kadangi GNSS 
reglamentu nenustatytas programų GALILEO ir EGNOS finansavimas ir valdymo struktūra 
po 2013 m., naujas teisinis pagrindas būtinas, kad sistemos būtų ilgą laiką operatyvios, 
prižiūrimos ir valdomos.

Pranešėjas tvirtai remia programos GALILEO tikslą sukurti pirmąją pasaulinę civilinę 
palydovinės navigacijos sistemą (GNSS), visiškai nepriklausomą nuo kitų egzistuojančių 
sistemų, derančią su kitomis skirtingomis navigacijos sistemomis ir skirtą nenutrūkstamoms 
GNSS paslaugoms teikti.

Palydovinė navigacija jau dabar itin svarbi Europos transportui ir pramonei ir svarbu daugiau 
nebepriklausyti nuo JAV GPS ir Rusijos GLONASS sistemų nustatant padėtį, navigaciją ir 
laiką. Europos GNSS paslaugas turi būti teikiamos naudojant Europos infrastruktūrą, kurios 
patikimumas nepriklausytų nuo JAV, Rusijos ar Kinijos ginkluotųjų pajėgų prioritetų.

Biudžeto įnašas ir tvarka

Komisijos biudžeto pasiūlyme dėl šio GNSS reglamento numatoma skirti vidutiniškai 1 mlrd. 
eurų per metus (2011 m. kainomis) septynerius metus 2014–2020 m. laikotarpiu.

Pranešėjas siūlo biudžetą padalyti pagal skirtingus programų segmentus:

- programos GALILEO veiklą, susijusią su kosminiu ir papildymo segmentais, 
įskaitant palydovų bazinės sistemos ir reikiamų atsarginių palydovų išdėstymą, 
su juo susijusį paleidimą, pasenusių palydovų papildymą ir naujos kartos 
palydovų kūrimą, tačiau tuo neapsiribojant;

- programos GALILEO veiklą, susijusią su antžeminiu ir paslaugų teikimo 
segmentais, įskaitant palydovų valdymo pajėgumų padidinimą nuo 18 iki 24 
palydovų, žmogaus gyvybės apsaugos ir komercinių paslaugų pertvarkymą, 
sistemos prieglobos išdėstymą ir eksploatavimą, stočių eksploatavimą, paslaugų 
infrastruktūros centrų (įskaitant veikimo vertinimo centrą ir geodezijos ir laiko 
nustatymo centrą), išdėstymą ir eksploatavimą, paslaugų centrą, infrastruktūros 
techninę priežiūrą, centrų personalą, kosmoso segmento techninę priežiūrą, 
telekomunikacijų tinklo eksploatavimą ir sistemos palaikymą, tačiau tuo 
neapsiribojant; veiklą, susijusią su programų socialinės ir ekonominės naudos 
didinimu;

- veiklą, susijusią su sistemos EGNOS eksploatavimu, įskaitant sistemos veikimo 
ir techninės priežiūros eksploatavimo sutartį, technologijos atnaujinimus ir 
senėjimą atsižvelgiant į įvairias sistemos versijas, siųstuvų eksploatavimo sutartį 
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ir paslaugų geografinės aprėpties didinimą, tačiau tuo neapsiribojant, veiklą, 
susijusią su programų socialinės ir ekonominės naudos didinimu;

- veiklą, susijusią su programų valdymu, įskaitant projektavimą ir viešuosius 
pirkimus, sistemos įgyvendinimą, saugumo centro valdymą, eksploatavimo 
valdymą ir administracines išlaidas.

Komisijai, veikiančiai kaip lėšų valdytojai, turėtų būti suteikta pakankamai lankstumo, kad ji 
galėtų perkelti lėšas iš vieno segmento į kitą, neviršijant 10 proc. bendros sumos.

Į pradinį biudžeto padalijimą nebuvo įtraukta veiklai susijusi su programų socialinės ir 
ekonominės naudos didinimu, vartotojų taikomųjų programų rinkoje nuo pirmųjų GALILEO 
paslaugų pradžios 2014 m.

Taikomosioms programoms reikalinga parama siekia apie 300 mln. eurų (apie 150 mln. eurų 
moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai ir apie 150 mln. eurų taikomųjų programų 
naudojimo skatinimui ir Europos GNSS taikomųjų programų pritaikymui Sąjungos 
teritorijoje). Biudžetas moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai turėtų būti nustatytas 
programoje „Horizontas 2020“.

Programų valdymas

Komisijos vaidmuo

Komisija turėtų valdyti pagal programoms skirtas lėšas ir užtikrinti, kad visi su programomis 
susiję veiksmai būtų įgyvendinti, įskaitant Europos GNSS agentūrai (GSA) ir Europos 
kosmoso agentūrai (ESA) deleguotus veiksmus.

Komisijos, GSA ir ESA vaidmenys turėtų būti aiškūs ir atskirti, siekiant veiksmingumo ir 
atskaitingumo. Reikėtų vengti dubliuoti Komisijos tarnybų, ESA ar GSA jau turimus 
pajėgumus. Komisija turėtų susitelkti ties programų priežiūra, programų pagrindinių tikslų 
nustatymu, finansinių ir viešųjų pirkimų taisyklių nustatymu, pagrindinių finansinių išteklių 
skyrimu ir valdymo struktūros kontrole.
Komisija turėtų remtis GSA, kuri eksploatuotų GNSS bendraudama su naudotojais, teikdama 
paslaugas, eksploatuodama infrastruktūrą, kurdama taikomąsias programas ir būdama aktyviai 
atsakinga už GNSS pritaikymą įvairiose srityse.
Reglamentu turėtų būti leidžiama laipsniškai įgyvendinti ir pradėti skubią ir neatidėliotiną 
veiklą (EGNOS ir GALILEO saugumo centro veikla), prieš perduodant kitas, kitokio 
pobūdžio su programomis susijusias ir technines užduotis.

Komisija turėtų remti ESA, kuri veiktų kaip Europos Sąjungos kosmoso tarnyba, ir deleguoti 
ESA atsakomybę (techninę ir sutartinę) už sistemų projektavimą, mokslinių tyrimų ir 
technologijų pasiūlymus ir įgyvendinimą, plėtojimą, išdėstymo veiklą ir techninės pagalbos su 
infrastruktūra susijusiais klausimais teikimą GSA. Šioms užduotims vykdyti ESA jau turi 
tinkamą struktūrą ir kompetenciją.

GSA vaidmuo

GSA yra GNSS eksploatavimo subjektas, kuris susitelks ties veikla, susijusia su programų 
socialinės ir ekonominės naudos didinimu. Komisija, veikdama kaip lėšų valdytoja, su 
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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, turėtų galėti perkelti veiklai, susijusiai su programų 
socialinės ir ekonominės naudos didinimu, finansuoti.

GSA:

- per savo Saugumo akreditavimo valdybą užtikrins saugumo atitikties 
akreditavimą ir GALILEO saugumo centro veikimą;

- reklamuos ir parduos paslaugas, be kita ko, atlikdama rinkos analizę, rinkdama 
informaciją apie naudotojų poreikius ir palydovinės navigacijos rinkos pokyčius, 
kurdama glaudžius ryšius su Europos GNSS naudotojais ir galimais naudotojais.

Veikla, skirta taikomųjų programų naudojimui skatinti ir pradėti naudoti Europos GNSS 
technologiją, turi būti įtraukta į šį reglamentą ir apima šias Europos GNSS agentūrai patikėtas 
užduotis: 

- parengti ir valdyti planą, grindžiamą įvairių taikomųjų programų rinkų 
prioritetais, nustatant priėmimo tvarkaraštį kiekvienai taikomųjų programų 
sričiai;

- nustatyti sritis, kuriose naudojant GNSS būtų galima gauti socialinės ir 
ekonominės naudos ir pateikti Komisijai gaires dėl reguliavimo priemonių, 
kurios galėtų būti priimamos ar pritaikomos ES lygmeniu, siekiant pasinaudoti ta 
nauda;

- atlikti taikomųjų programų bandymus ir sertifikavimą, remiant Sąjungos 
interesus;

- valdyti 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;

- vykdyti veiklą, skirtą Europos GNSS taikomųjų programų pritaikymui Sąjungos 
teritorijoje, nustatyti ir atskirų Europos GNSS taikomųjų programų ir paslaugų 
sektoriuose specializuotus Europos kompetencijos centrus ir kurti jų ryšius ir 
naudodamasi valdžios institucijų, universitetų, tyrimų centrų, naudotojų 
bendruomenių ir pramonės patirtimi, ypatingą dėmesį skiriant MVĮ.

ESA vaidmuo:

ESA:
- nustato ir pasiūlo techninius sprendimus, atitinkančius programų poreikius;

- valdo infrastruktūros vystymą pagal programų tikslus;
- derasi su infrastruktūrą tiekiančiomis įmonėmis ir valdo su jomis sudaromas 

sutartis;
- vertina kitas tarptautines sistemas;

- siūlo ir vykdo vystymo ateičiai ir parengiamąjį darbą;
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- išsaugo ir plėtoja Europos techninę kompetenciją, visų pirma vykdydama 
mokslinių tyrimų ir technologinę veiklą;

- teikia su eksploatavimo veikla susijusią techninę paramą ir savo kaip architektės 
nuomonę eksploatuojančiam subjektui.

Europos kosmoso agentūra bendradarbiauja su Europos GNSS agentūra remdamasi darbo 
susitarimais, įskaitant visų Europos GNSS agentūrai suteiktų įgaliojimų delegavimą Europos 
kosmoso agentūrai. 

Tais darbo susitarimais visų pirma nustatomas Europos kosmoso agentūros vaidmuo:
- kuriant būsimų kartų sistemų koncepciją, tas sistemas projektuojant, tikrinant ir 

derinant;

- teikiant techninę pagalbą, kai užtikrinamas sistemų esamos kartos veikimas ir 
techninė priežiūra.

Baigiamosios pastabos

EGNOS klausimu pranešėjas mano, kad turėtų būti teikiama absoliuti pirmenybė tam, kad 
būtų užtikrinta, kad tos valstybių narių teritorijos būtų aprėptos. EGNOS turi būti kaip 
įmanoma anksčiau teikiama visoje ES. Taip pat būtų tinkama išplėsti aprėptį, apimant šalių 
kandidačių ir trečiųjų šalių, kurios priklauso Bendram Europos dangui ir kurioms taikoma 
Europos kaimynystės politika, teritorija.

Prie pasiūlymo dėl reglamento pridėtoje poveikio vertinimo santraukoje nurodoma, kad šiuo 
metu jau 6–7 proc. 27 Europos valstybių BVP, t. y., 800 mlrd. eurų, jau priklauso nuo JAV 
GPS sistemos. Siūlomos GNSS programos padės generuoti 68,63 mlrd. eurų grynojo pelno 
Sąjungai (dabartinėmis kainomis, kaip nurodoma poveikio vertinimo gairėse) per sistemos 
2014–2034 m. būvio ciklą. Todėl itin svarbu, kad Europos GNSS agentūra (GSA) sukurtų 
šios rinkos plėtros verslo planą.

Programų GALILEO ir EGNOS sėkmė bus matuojama naudotojų skaičiumi ir jų 
pasitenkinimu jomis. Labai svarbu sukurti eksploatavimo tarnybą, turinčią nuolatinį ir 
struktūrinį ryšį su vartotojais, kuri būtų atsakinga už paslaugų kokybę ir tęstinumą.

Pranešėjas pabrėžia, kad turėtų būti išvengta vėlavimų, sąnaudų didėjimo ir prarasto pelno.
Todėl itin svarbu turėti gerą valdymą ir kad rinkoje turėtų būti reklamuojama Europos GNSS 
vertė ir apie ją būtų informuojama.


