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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: [...].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas satelītu 
navigācijas sistēmu ieviešanu un ekspluatāciju
(COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0814),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 172. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0464/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja ziņojumu un Ārlietu 
komitejas, Budžeta komitejas un Transporta un tūrisma komitejas atzinumus 
(A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas satelītu navigācijas politikas 
mērķis ir Savienībai nodrošināt divas 
satelītu navigācijas sistēmas — ar Galileo 
programmu izveidoto sistēmu un EGNOS 
sistēmu (turpmāk tekstā — “sistēmas”). Šīs 
sistēmas ir izveidotas saskaņā ar 
programmām Galileo un EGNOS (turpmāk 
tekstā — “programmas”). Katra 
infrastruktūra ietver satelītus un Zemes 
staciju tīklu.

(1) Eiropas satelītu navigācijas politikas 
mērķis ir Savienībai nodrošināt divas 
satelītu navigācijas sistēmas — ar Galileo 
programmu izveidoto sistēmu un EGNOS 
sistēmu (turpmāk tekstā — “sistēmas”). Šīs 
sistēmas ir izveidotas saskaņā ar 
programmām Galileo un EGNOS (turpmāk 
tekstā — “programmas”). Katra 
infrastruktūra izmanto satelītus un Zemes 
staciju tīklu.
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Or. en

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) EGNOS programmas mērķis ir uzlabot 
esošo globālo navigācijas satelītu sistēmu 
(turpmāk tekstā — “GNSS”) doto signālu 
kvalitāti.

(3) EGNOS programmas mērķis ir uzlabot 
dažādu esošo globālo navigācijas satelītu 
sistēmu (turpmāk tekstā — “GNSS”) doto 
signālu kvalitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) EGNOS programma patlaban atrodas 
ekspluatācijas posmā, kopš attiecīgi 
2009. gada oktobrī un 2011. gada 
martā tika paziņots par tās brīvi pieejamā 
pakalpojuma darbības uzsākšanu un par 
SoL pakalpojuma darbības uzsākšanu.

(10) EGNOS programma patlaban atrodas 
ekspluatācijas posmā, kopš attiecīgi 
2009. gada oktobrī un 2011. gada 
martā tika paziņots par tās brīvi pieejamā 
pakalpojuma darbības uzsākšanu un par 
SoL pakalpojuma darbības uzsākšanu.
Tomēr nepilnīgs ģeogrāfiskais aptvērums 
neļauj daudziem Savienības reģioniem 
izmantot pakalpojumus, ko nodrošina 
saskaņā ar EGNOS programmu. Tāpēc ir 
prioritāri jānodrošina, ka tiek aptvertas 
dalībvalstu teritorijas. Lietderīgi būtu arī 
paplašināt aptvērumu, it sevišķi ietverot 
kandidātvalstu un trešo valstu teritorijas, 
kuras ietilpst Eiropas vienotajā gaisa telpā 
un Eiropas kaimiņattiecību politikā. Šāds 
paplašinājums, lai ietvertu trešās valstis, 
nedrīkst kavēt aptvēruma paplašinājumu 
Eiropas Savienībā.

Or. en
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Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ir svarīgi nodrošināt, ka nekas 
neierobežo saskaņā ar šīm divām 
programmām sniegto pakalpojumu 
apguvi. Maksas piemērošana par dažu 
pakalpojumu izmantošanu to ierobežotu. 
Paturot prātā iepriekš sacīto, būtu 
piemēroti nodrošināt, ka dzīvības 
aizsardzības pakalpojumi ir bezmaksas. 
Tāda pati pieeja arī jāpiemēro dalībvalstu 
un konkrētu Eiropas Savienības struktūru 
publisko regulēto pakalpojumu 
izmantošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Tā kā minētās programmas principā 
pilnībā finansē Savienība, jāparedz, ka tā ir 
īpašniece visiem materiālajiem un 
nemateriālajiem aktīviem, kas izveidoti vai 
ieviesti saistībā ar šīm programmām. Lai 
tiktu pilnībā ievērotas pamattiesības 
īpašuma jomā, jāizveido nepieciešamās 
attiecības ar esošajiem īpašniekiem — tas 
īpaši attiecas uz infrastruktūru un to 
drošības būtiski svarīgajām sastāvdaļām. 
Lai atvieglinātu satelītu navigācijas 
izmantošanas uzsākšanu, ir jānodrošina, lai 
trešas personas varētu optimāli izmantot jo 
īpaši Savienībai piederošās intelektuālā 
īpašuma tiesības saistībā ar programmām, 
īpaši sociāli ekonomiskajā jomā.

(12) Tā kā minētās programmas principā 
pilnībā finansē Savienība, jāparedz, ka tā ir 
īpašniece visiem materiālajiem un 
nemateriālajiem aktīviem, kas izveidoti vai 
ieviesti saistībā ar šīm programmām. Lai 
tiktu pilnībā ievērotas pamattiesības 
īpašuma jomā, jāizveido nepieciešamās 
attiecības ar esošajiem īpašniekiem — tas 
īpaši attiecas uz infrastruktūru un to 
drošības būtiski svarīgajām sastāvdaļām. 
Lai atvieglinātu satelītu navigācijas 
izmantošanas uzsākšanu, ir jānodrošina, lai 
trešās personas varētu optimāli izmantot jo 
īpaši Savienībai piederošās intelektuālā 
īpašuma tiesības saistībā ar programmām, 
īpaši sociāli ekonomiskajā jomā. Komisijai 
jānodrošina, ka tā var trešām personām 
nodot vai licencēt no saskaņā ar 
programmām veiktā darba izrietošās 
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intelektuālā īpašuma tiesības, ja tas ir 
piemēroti, izvērtējot katru gadījumu 
atsevišķi.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Ārpus programmām izveidotos vai 
ieviestos aktīvus neskar šīs regulas 
īpašumtiesību noteikumi. Tomēr šādi 
aktīvi reizēm var attiekties uz programmu 
izpildi. Lai veicinātu jaunu tehnoloģiju 
izstrādi ārpus programmām, Komisijai ir 
jāmudina trešās personas pievērst tās 
uzmanību šādiem aktīviem un ir 
jāorganizē sarunas par šādu aktīvu 
atbilstīgu izmantošanu, ja tas nodrošina 
ieguvumus programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai nodrošinātu programmu turpmāku 
īstenošanu, ir jāizveido piemērota finanšu 
sistēma, kas ļautu Savienībai tās finansēt 
arī turpmāk. Tāpat jānorāda summa laika 
periodam no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2020. gada 31. decembrim, kas vajadzīga, 
lai finansētu Galileo programmas 
izvēršanas posma nobeigumu un sistēmu 
ekspluatāciju.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Eiropas Parlaments un Padome pēc 
Komisijas 2011. gada 29. jūnija 
priekšlikuma [ir nolēmuši] piešķirt ne 
vairāk kā [7897] miljonus euro pašreizējās 
cenās ar programmām saistītu darbību 
finansēšanai laikā no 2014. gada 1. janvāra 
līdz 2020. gada 31. decembrim. Jānorāda, 
ka šīs darbības ietver arī sistēmu un to 
darbības aizsardzību arī satelītu palaišanas 
laikā. Tādējādi līdzdalību izmaksu segšanā 
par pakalpojumiem, lai nodrošinātu šo 
aizsardzību, tostarp par tiem 
pakalpojumiem, kurus nodrošina sistēmas 
par informētību par situāciju kosmosā 
(piemēram, “Space Situational 
Awareness”), varētu finansēt no 
programmām piešķirtā budžeta iespēju 
robežās, ja šāda iespēja rodas, stingri 
ierobežojot izmaksas un pilnīgi ievērojot 
iepriekš minēto kopējo summu, kas 
noteikta [x.] pantā Padomes Regulā XYZ, 
ar kuru nosaka finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam. Ar šo regulu programmu 
norisei tiek noteikts finansējuma apjoms, 
kas ir galvenais atskaites punkts 
xx/yy/201z Iestāžu nolīguma starp Eiropas 
Parlamentu, Padomi un Komisiju par 
sadarbību budžeta jautājumos un pareizu 
finanšu pārvaldību [17]. panta nozīmē un 
Padomes 2011. gada 29. jūnija regulas, ar 
ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 
2014.–2020. gadam, priekšlikuma[12] 
14. panta nozīmē.

(15) Eiropas Parlaments un Padome pēc 
Komisijas 2011. gada 29. jūnija 
priekšlikuma [ir nolēmuši] piešķirt ne 
vairāk kā [7897] miljonus euro pašreizējās 
cenās ar programmām saistītu darbību 
finansēšanai laikā no 2014. gada 1. janvāra 
līdz 2020. gada 31. decembrim. Skaidrības 
labad un lai palīdzētu kontrolēt izmaksas, 
šī kopējā summa ir jāsadala kategorijās.
Tomēr, lai sekmētu elastību, Komisijai 
jānodrošina iespēja pārvietot finansējumu 
starp kategorijām. Programmu darbībām 
jāietver arī sistēmu un to darbības 
aizsardzību arī satelītu palaišanas laikā. 
Tādējādi līdzdalību izmaksu segšanā par 
pakalpojumiem, lai nodrošinātu šo 
aizsardzību, tostarp par tiem 
pakalpojumiem, kurus nodrošina sistēmas 
par informētību par situāciju kosmosā 
(piemēram, “Space Situational 
Awareness”), varētu finansēt no 
programmām piešķirtā budžeta iespēju 
robežās, ja šāda iespēja rodas, stingri 
ierobežojot izmaksas un pilnīgi ievērojot 
iepriekš minēto kopējo summu, kas 
noteikta [x.] pantā Padomes Regulā XYZ, 
ar kuru nosaka finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam. Ar šo regulu programmu 
norisei tiek noteikts finansējuma apjoms, 
kas ir galvenais atskaites punkts 
xx/yy/201z Iestāžu nolīguma starp Eiropas 
Parlamentu, Padomi un Komisiju par 
sadarbību budžeta jautājumos un pareizu 
finanšu pārvaldību [17]. panta nozīmē un 
Padomes 2011. gada 29. jūnija regulas, ar 
ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 
2014.–2020. gadam, priekšlikuma[12] 
14. panta nozīmē.

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ir jānorāda darbības, kurām paredzētas 
ar šo regulu laika periodam no 2014. līdz 
2020. gadam programmām piešķirtās 
Savienības budžeta apropriācijas. Šīs 
apropriācijas būtu jāpiešķir galvenokārt 
darbībām, kas saistītas ar programmas 
Galileo izvēršanas posmu, tostarp šā posma 
pārvaldības un uzraudzības pasākumiem, 
un darbībām, kas saistītas ar sistēmas, kura 
izveidota ar programmu Galileo, 
ekspluatāciju, tostarp priekšdarbiem un šā 
posma sagatavošanas darbībām, kā arī 
EGNOS sistēmas ekspluatācijai. Tās varētu 
piešķirt arī dažu citu tādu darbību 
finansēšanai, kuras nepieciešamas 
programmu pārvaldībai un to mērķu 
sasniegšanai.

(16) Ir jānorāda darbības, kurām paredzētas 
ar šo regulu laika periodam no 2014. līdz 
2020. gadam programmām piešķirtās 
Savienības budžeta apropriācijas. Šīs 
apropriācijas būtu jāpiešķir galvenokārt 
darbībām, kas saistītas ar programmas 
Galileo izvēršanas posmu, tostarp šā posma 
pārvaldības un uzraudzības pasākumiem, 
un darbībām, kas saistītas ar sistēmas, kura 
izveidota ar programmu Galileo, 
ekspluatāciju, tostarp priekšdarbiem un šā 
posma sagatavošanas darbībām, kā arī 
EGNOS sistēmas ekspluatācijai. Tās varētu 
piešķirt tādu darbību ietveršanai, kas 
saistītas ar programmu sociāli 
ekonomisko ieguvumu maksimizēšanu, kā
arī dažu citu tādu darbību finansēšanai, 
kuras nepieciešamas programmu 
pārvaldībai un to mērķu sasniegšanai

Or. en

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Tāpat jāatzīmē, ka šajā regulā 
paredzētie budžeta līdzekļi neaptver 
darbu, ko finansē no pētniecības un 
inovāciju pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” līdzekļiem, piemēram, 
saistībā ar sistēmu atvasinātu 
lietojumprogrammu attīstību. Šis darbs 
ļaus uzlabot programmu sniegto 
pakalpojumu izmantošanu, nodrošināt 
pienācīgu atdevi no Savienības 

(18) Ir ļoti svarīgi uzlabot programmu 
sniegto pakalpojumu izmantošanu, 
nodrošināt pienācīgu atdevi no Savienības 
ieguldījumiem sociālo un ekonomisko 
ieguvumu ziņā un palielināt Savienības 
uzņēmumu zinātību saistībā ar satelītu 
navigācijas tehnoloģiju. Tādam jābūt to 
darbību mērķim, kuras saistītas ar 
programmu sociāli ekonomisko ieguvumu 
maksimizēšanu, kam jāietver saskaņā ar 
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ieguldījumiem sociālo un ekonomisko 
ieguvumu ziņā un palielināt Savienības 
uzņēmumu zinātību saistībā ar satelītu 
navigācijas tehnoloģiju.

pētniecības un inovāciju 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 
finansētais darbs, kā arī darbs, kuru 
īsteno saistībā ar programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Tāpat jānodrošina, ka Savienība 
saņem ieņēmumus no sistēmu darbības, lai 
nodrošinātu iepriekš ieguldīto investīciju 
atgūšanu. Ar privātā sektora uzņēmumiem 
noslēgtos līgumos vajadzētu būt noteiktam 
arī ieņēmumu sadales mehānismam.

(19) Tāpat jānodrošina, ka Savienība 
saņem visus ieņēmumus no sistēmu 
darbības un ka šie ieņēmumi tiek 
izmantoti programmu atbalstam. Tas it 
sevišķi jāizmanto to darbību finansēšanai, 
kuras paredzētas programmu sociāli 
ekonomisko ieguvumu maksimizēšanai.
Ar privātā sektora uzņēmumiem noslēgtos 
līgumos vajadzētu būt noteiktam arī 
ieņēmumu sadales mehānismam.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Eiropas GNSS aģentūra ir izveidota ar 
Eiropas Padomes un Parlamenta 
2010. gada 22. septembra Regulu (ES) 
Nr. 912/2010, ar ko izveido Eiropas 
Globālās navigācijas satelītu sistēmas 
(GNSS) aģentūru, atceļ Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1321/2004 par Eiropas satelītu 
radionavigācijas programmu vadības 
struktūru izveidi un groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 683/200814, lai sasniegtu Galileo un 
EGNOS programmu mērķus un veiktu 

(23) Eiropas GNSS aģentūra ir izveidota ar 
Eiropas Padomes un Parlamenta 
2010. gada 22. septembra Regulu (ES) 
Nr. 912/2010, ar ko izveido Eiropas 
Globālās navigācijas satelītu sistēmas 
(GNSS) aģentūru, atceļ Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1321/2004 par Eiropas satelītu 
radionavigācijas programmu vadības 
struktūru izveidi un groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 683/2008, lai sasniegtu Galileo un 
EGNOS programmu mērķus un veiktu 
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konkrētus uzdevumus saistībā ar 
programmu norisi. Tā ir Savienības 
aģentūra, uz kuru kā uz struktūru Regulas 
(EK, Euratom) Nr. 1605/2002 185. panta 
nozīmē attiecas Savienības aģentūrām 
noteiktie pienākumi. Tai jānosaka konkrēti 
uzdevumi saistībā ar programmu drošību, 
ņemot vērā tās iespējamo noteikšanu par 
atbildīgo PRS iestādi, un saistībā ar tās 
lomu sistēmu komercializēšanā. Tāpat tai 
jāuzņemas uzdevumi, ko Komisijai tai var 
piešķirt ar vienu vai vairākiem deleģēšanas 
nolīgumiem, kas attiecas uz dažādiem 
citiem ar programmām saistītiem 
uzdevumiem, tostarp uzdevumi saistībā ar 
sistēmu ekspluatācijas posmiem un 
lietojumu un pakalpojumu veicināšana 
satelītu navigācijas tirgū. Lai Komisija kā 
Savienības pārstāve varētu pilnībā īstenot 
kontroles pilnvaras, šajos deleģēšanas 
nolīgumos būtu jāiekļauj vispārēji 
nosacījumi par Eiropas GNSS aģentūrai 
uzticēto līdzekļu pārvaldīšanu.

konkrētus uzdevumus saistībā ar 
programmu norisi. Tā ir Savienības 
aģentūra, uz kuru kā uz struktūru Regulas 
(EK, Euratom) Nr. 1605/2002 185. panta 
nozīmē attiecas Savienības aģentūrām 
noteiktie pienākumi. Tai jānosaka konkrēti 
uzdevumi saistībā ar programmu drošību, 
ņemot vērā tās iespējamo noteikšanu par 
atbildīgo PRS iestādi, un saistībā ar tās 
lomu pakalpojumu veicināšanā un 
komercializēšanā. Tai arī jāizveido cieša 
saziņa ar programmu pakalpojumu 
lietotājiem un potenciālajiem lietotājiem 
un jāapkopo informācija par šo lietotāju 
prasībām un attīstību satelītu navigācijas 
tirgū. Turklāt tai jānorāda jomas, kurās 
varētu pielāgot vai ieviest noteikumus, lai 
izmantotu GNSS ieguvumus, un tai 
jāpilda uzdevumi, kuru mērķis ir 
programmu sociāli ekonomisko ieguvumu 
maksimizēšana. Turklāt tai jāuzņemas 
uzdevumi, ko Komisijai tai var piešķirt ar 
vienu vai vairākiem deleģēšanas 
nolīgumiem, kas attiecas uz dažādiem 
citiem ar programmām saistītiem 
uzdevumiem, tostarp uzdevumi saistībā ar 
sistēmu ekspluatācijas posmiem. Lai 
Komisija kā Savienības pārstāve varētu 
pilnībā īstenot kontroles pilnvaras, šajos 
deleģēšanas nolīgumos būtu jāiekļauj 
vispārēji nosacījumi par Eiropas GNSS 
aģentūrai uzticēto līdzekļu pārvaldīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Savienībai būtu jānoslēdz daudzgadu
deleģēšanas nolīgums ar Eiropas Kosmosa 
aģentūru par programmu tehniskajiem un 
plānošanas aspektiem. Lai Komisija kā 
Savienības pārstāve varētu pilnībā īstenot 

(24) Saistībā ar Galileo programmas 
izvēršanas posmu Savienībai būtu 
jānoslēdz deleģēšanas nolīgums ar Eiropas 
Kosmosa aģentūru, nosakot aģentūras 
uzdevumus šajā posmā. Lai Komisija kā 
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kontroles pilnvaras, deleģēšanas nolīgumā 
būtu jāiekļauj vispārēji nosacījumi par 
Eiropas Kosmosa aģentūrai uzticēto 
līdzekļu pārvaldīšanu. Attiecībā uz 
darbībām, ko finansē vienīgi Savienība, 
šiem nosacījumiem jāgarantē tāds 
kontroles līmenis, kas ir salīdzināms ar to, 
kāds tiktu pieprasīts, ja Eiropas Kosmosa 
aģentūra būtu Savienības aģentūra.

Savienības pārstāve varētu pilnībā īstenot 
kontroles pilnvaras, deleģēšanas nolīgumā 
būtu jāiekļauj vispārēji nosacījumi par 
Eiropas Kosmosa aģentūrai uzticēto 
līdzekļu pārvaldīšanu, vienlaikus paredzot 
aģentūrai pietiekamu elastību, lai tā 
varētu efektīvi pildīt savus tehniskos 
uzdevumus. Attiecībā uz darbībām, ko 
finansē vienīgi Savienība, šiem 
nosacījumiem jāgarantē tāds kontroles 
līmenis, kas ir salīdzināms ar to, kāds tiktu 
pieprasīts, ja Eiropas Kosmosa aģentūra 
būtu Savienības aģentūra.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Saistībā ar programmu 
ekspluatācijas posmu Eiropas GNSS 
aģentūrai būtu jānoslēdz darba 
vienošanās ar Eiropas Kosmosa aģentūru, 
nosakot Eiropas Kosmosa aģentūras 
uzdevumus saistībā ar sistēmu nākamās 
paaudzes izstrādi un tehniskā atbalsta 
sniegšanu pašreizējās paaudzes sistēmām. 
Šajā saistībā jāatzīmē, ka pētniecības un 
tehnoloģiskās izstrādes darbības sistēmu 
attīstības ietvaros jāfinansē saskaņā ar 
programmu “Apvārsnis 2020”.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Tā kā programmas principā finansēs (28) Tā kā programmas principā finansēs 
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Savienība, publiskā iepirkuma procedūrās 
saistībā ar programmām būtu jāievēro 
Savienības noteikumi par publisko 
iepirkumu un vispirms jātiecas optimizēt 
resursus, kontrolēt izmaksas un mazināt 
riskus, kā arī uzlabot efektivitāti un 
mazināt atkarību no viena piegādātāja. 
Jānodrošina brīva un godīga konkurence 
visā nozares piegādātāju ķēdē, piedāvājot 
vienlīdzīgu dalību nozares visu līmeņu 
pārstāvjiem, tostarp jo īpaši tirgus 
jaunpienācējiem un mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU). Būtu jāizvairās no 
iespējamas dominējoša stāvokļa 
ļaunprātīgas izmantošanas vai ilgstošas 
atkarības no viena piegādātāja. Pēc 
vajadzības būtu jāizmanto vairāki piegādes 
avoti, lai mazinātu ar programmu saistīto 
risku, izvairītos no atkarības no viena 
piegādātāja un nodrošinātu labāku visas 
programmas, tās izmaksu un norises 
grafika kontroli. Savienības nozarēm 
attiecībā uz noteiktiem komponentiem un 
pakalpojumiem būtu jādod iespēja 
izmantot avotus ārpus Savienības, ja var 
pierādīt, ka tiem ir būtiskas priekšrocības 
kvalitātes un izmaksu ziņā, tomēr ievērojot 
programmu stratēģisko nozīmi un 
Savienības drošības un eksporta kontroles 
prasības. Ir jāizmanto ražošanas nozares 
ieguldījumi, pieredze un zināšanas, tostarp 
tās, kas iegūtas programmu definēšanas, 
izstrādes un apstiprināšanas posmos, 
vienlaikus nodrošinot, ka netiek pārkāpti 
noteikumi par piedāvājumu konkursu.

Savienība, publiskā iepirkuma procedūrās 
saistībā ar programmām būtu jāievēro 
Savienības noteikumi par publisko 
iepirkumu un vispirms jātiecas optimizēt 
resursus, kontrolēt izmaksas un mazināt 
riskus, kā arī uzlabot efektivitāti un 
mazināt atkarību no viena piegādātāja. 
Jānodrošina brīva un godīga konkurence 
visā nozares piegādātāju ķēdē, piedāvājot 
vienlīdzīgu dalību nozares visu līmeņu 
pārstāvjiem, tostarp jo īpaši tirgus 
jaunpienācējiem un mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU). Būtu jāizvairās no 
iespējamas dominējoša stāvokļa 
ļaunprātīgas izmantošanas vai ilgstošas 
atkarības no viena piegādātāja. Pēc 
vajadzības būtu jāizmanto vairāki piegādes 
avoti, lai mazinātu ar programmu saistīto 
risku, izvairītos no atkarības no viena 
piegādātāja un nodrošinātu labāku visas 
programmas, tās izmaksu un norises 
grafika kontroli. Savienības nozarēm 
attiecībā uz noteiktiem komponentiem un 
pakalpojumiem būtu jādod iespēja 
izmantot avotus ārpus Savienības, ja var 
pierādīt, ka tiem ir būtiskas priekšrocības 
kvalitātes un izmaksu ziņā, tomēr ievērojot 
programmu stratēģisko nozīmi un 
Savienības drošības un eksporta kontroles 
prasības. Ir jāizmanto ražošanas nozares 
ieguldījumi, pieredze un zināšanas, tostarp 
tās, kas iegūtas programmu definēšanas, 
izstrādes un apstiprināšanas posmos, 
vienlaikus nodrošinot, ka netiek pārkāpti 
noteikumi par piedāvājumu konkursu.
Paturot prātā kosmosa nozares specifisko 
struktūru un tās stratēģisko vērtību, 
iepirkumu procesā uzmanība ir jāpievērš 
arī rūpnieciskās spējas saglabāšanas 
nozīmei Savienības kosmosa nozarē.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
37. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Lai noteiktu pasākumus, kas 
nodrošina sistēmu savienojamību un 
savstarpēju izmantojamību ar citām satelītu 
navigācijas sistēmām, kā arī ar 
konvencionālajiem navigācijas līdzekļiem, 
un lai nodrošinātu sistēmu un to darbības 
drošību, ir lietderīgi Komisijai deleģēt 
tiesības šajās divās kompetences jomās 
pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. pantu. 
Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
priekšdarbus, nodrošinātu apspriešanos arī 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

(37) Lai noteiktu pasākumus, kas 
nodrošina sistēmu savienojamību un 
savstarpēju izmantojamību ar citām satelītu 
navigācijas sistēmām, kā arī ar 
konvencionālajiem navigācijas līdzekļiem, 
lai nodrošinātu sistēmu un to darbības 
drošību un lai noteiktu intelektuālā 
īpašuma tiesību pārvaldības regulējumu, 
ir lietderīgi Komisijai deleģēt tiesības šajās 
divās kompetences jomās pieņemt tiesību 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu. Ir īpaši 
būtiski, lai Komisija, veicot priekšdarbus, 
nodrošinātu apspriešanos arī ekspertu 
līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Galileo un EGNOS programmas aptver 
visas darbības, lai definētu, izstrādātu, 
apstiprinātu, būvētu, ekspluatētu, 
atjauninātu un uzlabotu abas Eiropas 
satelītu navigācijas sistēmas, proti, ar 
Galileo programmu izveidoto sistēmu un 
EGNOS sistēmu, un lai nodrošinātu to 
drošību.

1. Eiropas satelītu navigācijas 
programmas Galileo un EGNOS aptver 
visas darbības, lai definētu, izstrādātu, 
apstiprinātu, būvētu, ekspluatētu, 
atjauninātu un uzlabotu abas Eiropas 
satelītu navigācijas sistēmas, proti, ar 
Galileo programmu izveidoto sistēmu un 
EGNOS sistēmu, un lai nodrošinātu to 
drošību.

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar Galileo programmu izveidotā sistēma 
ir globālās navigācijas satelītu sistēmas 
(GNSS) autonoma infrastruktūra, kas ietver 
satelītu konstelāciju un globālu uz zemes 
esošu staciju tīklu.

2. Ar Galileo programmu izveidotā sistēma 
ir globālās navigācijas satelītu sistēmas 
(GNSS) autonoma infrastruktūra, kas īpaši 
izstrādātas civilās jomas lietojumiem un 
kas ietver satelītu konstelāciju un globālu 
uz zemes esošu staciju tīklu.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. EGNOS sistēma ir infrastruktūra, ar ko 
pārrauga un koriģē esošo globālo 
navigācijas satelītu sistēmu raidītus 
signālus. Tā ietver uz zemes esošas stacijas 
un vairākus ģeostacionāros satelītos 
uzstādītus retranslatorus.

3. EGNOS sistēma ir infrastruktūra, ar ko 
nodrošina koriģētus un uzlabotus dažādu
globālo navigācijas satelītu sistēmu raidītus 
signālus. Tā ietver uz zemes esošas stacijas 
un vairākus ģeostacionāros satelītos 
uzstādītus retranslatorus.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošināt “dzīvības aizsardzības 
pakalpojumu” (Safety of Life Service, 
SoL), kas domāts tiem lietotājiem, kuriem 
ir būtiski svarīga drošība; tas nodrošina arī 
pakalpojumu nepārtrauktību, pieejamību 
un precizitāti, kas īpaši nepieciešama dažās 
nozarēs, un ietver integritātes funkciju,
ļaujot brīdināt lietotāju par sistēmas 

b) nodrošināt bezmaksas “dzīvības 
aizsardzības pakalpojumu” (Safety of Life 
Service, SoL), kas domāts tiem lietotājiem, 
kuriem ir būtiski svarīga drošība; tas 
nodrošina arī pakalpojumu nepārtrauktību, 
pieejamību un precizitāti, kas īpaši 
nepieciešama dažās nozarēs, un ietver 
integritātes funkciju, ļaujot brīdināt 
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darbības problēmu; lietotāju par sistēmas darbības problēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) nodrošināt publisku regulētu 
pakalpojumu (Public Regulated Service, 
PRS), kas pieejams vienīgi valstu 
pilnvarotiem lietotājiem, diskrētam 
lietojumam, kur nepieciešama ievērojama 
pakalpojumu stabilitāte. Šajā pakalpojumā 
izmanto spēcīgus un šifrētus signālus;

d) nodrošināt publisku regulētu 
pakalpojumu (Public Regulated Service, 
PRS), kas pieejams vienīgi valstu 
pilnvarotiem lietotājiem, diskrētam 
lietojumam, kur nepieciešama ievērojama 
pakalpojumu stabilitāte. Šajā pakalpojumā 
izmanto spēcīgus un šifrētus signālus un to 
bez maksas piedāvā dalībvalstīm un 
Savienības iestādēm, arī Eiropas Ārējo 
attiecību dienestam;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) nodrošināt dzīvības aizsardzības 
pakalpojumu (Safety of Life Service, SoL), 
kas domāts tiem lietotājiem, kuriem ir 
būtiski svarīga drošība; tas nodrošina arī 
pakalpojumu nepārtrauktību, pieejamību 
un precizitāti, kas īpaši nepieciešama dažās 
nozarēs, un ietver integritātes funkciju, 
ļaujot brīdināt lietotāju par sistēmas 
darbības problēmu aptvertajā teritorijā.

c) nodrošināt bezmaksas dzīvības 
aizsardzības pakalpojumu (Safety of Life 
Service, SoL), kas domāts tiem lietotājiem, 
kuriem ir būtiski svarīga drošība; tas 
nodrošina arī pakalpojumu nepārtrauktību, 
pieejamību un precizitāti, kas īpaši 
nepieciešama dažās nozarēs, un ietver 
integritātes funkciju, ļaujot brīdināt 
lietotāju par sistēmas darbības problēmu 
aptvertajā teritorijā.

Or. en
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Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EGNOS programmas īpašais mērķis ir arī 
paplašināt sniegto pakalpojumu 
ģeogrāfisko aptvērumu uz visu Savienības 
teritoriju un, ievērojot tehniskus 
ierobežojumus un balstoties uz 
starptautiskiem nolīgumiem, uz citiem 
pasaules reģioniem, īpaši trešu valstu 
teritoriju, kuras ietilpst Eiropas vienotajā 
gaisa telpā.

EGNOS programmas īpašais mērķis ir arī 
pēc iespējas ātrāk paplašināt sniegto 
pakalpojumu ģeogrāfisko aptvērumu uz 
visu Savienības teritoriju un, ievērojot 
tehniskus ierobežojumus un balstoties uz 
starptautiskiem nolīgumiem, uz citiem 
pasaules reģioniem, īpaši kandidātvalstu 
un trešo valstu teritoriju, kuras ietilpst 
Eiropas vienotajā gaisa telpā un Eiropas 
kaimiņattiecību politikā.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā izstrādāti noteikumi par 
sistēmu ieviešanu un ekspluatāciju 
atbilstīgi Eiropas satelītu navigācijas 
programmām, jo īpaši noteikumi par to 
pārvaldību un Savienības finansiālo 
ieguldījumu.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
3. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izstrādes un apstiprināšanas posms, kurš 
ietver pirmo satelītu būvi un palaišanu, 
pirmo uz zemes esošo infrastruktūras 
objektu izveidi un visus vajadzīgos darbus 

b) izstrādes un apstiprināšanas posms, 
kuru paredzēts pabeigt 2013. gadā un kurš 
ietver pirmo satelītu būvi un palaišanu, 
pirmo uz zemes esošo infrastruktūras 
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un pasākumus, lai sistēmu apstiprinātu 
orbītā; šo posmu paredzēts pabeigt 
2013. gadā;

objektu izveidi un visus vajadzīgos darbus 
un pasākumus, lai sistēmu apstiprinātu 
orbītā;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
3. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izvēršanas posms, kurš ietver visu 
kosmosā un zemes esošo infrastruktūras 
objektu izveidi, kā arī visas ar to saistītās 
darbības, un kurš ietver sagatavošanos 
ekspluatācijas posmam; šo posmu, kurš 
sākās 2008. gadā, paredzēts pabeigt 
2020. gadā;

c) izvēršanas posms, kuru paredzēts 
pabeigt 2020. gadā, kurš ietver visu 
kosmosā un zemes esošo infrastruktūras 
objektu izveidi, kā arī visas ar to saistītās 
darbības, un kurš ietver sagatavošanos 
ekspluatācijas posmam;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
3. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ekspluatācijas posms, kurš ietver 
infrastruktūras apsaimniekošanu, apkopi, 
pastāvīgus sistēmas uzlabojumus, tās 
atjaunināšanu un aizsardzību, ar 
programmu saistītu sertifikāciju un 
standartizāciju, pakalpojumu sniegšanu un 
to komercializēšanu un visas citas 
darbības, kas vajadzīgas sistēmas attīstībai 
un programmas sekmīgas darbības 
nodrošināšanai; mērķis ir pakāpeniski
uzsākt šo posmu 2014.–2015. gadā, 
sniedzot pirmos pakalpojumus.

d) ekspluatācijas posms, kurš ietver 
operatīvās darbības, tostarp infrastruktūras 
apsaimniekošanu, apkopi, pastāvīgus 
sistēmas uzlabojumus un tās aizsardzību, 
ar programmu saistītu sertifikāciju un 
standartizāciju, 1. panta 4. punktā minēto 
pakalpojumu un uz šo pakalpojumu 
pamata izstrādāto lietojumu un 
pakalpojumu sniegšanu, veicināšanu un to 
komercializēšanu, izveides un izvēršanas
darbības sistēmas attīstībai un 
nākamajām paaudzēm, ietverot 
iepirkumus, un visas citas darbības, kas 
vajadzīgas sistēmas attīstībai un 
programmas sekmīgas darbības 
nodrošināšanai; šis posms sākas
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2014. gadā, sniedzot pirmos 
pakalpojumus; pilnu darbības jaudu 
sasniedz līdz 2020. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EGNOS sistēmas ekspluatācija (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EGNOS sistēmas ekspluatācija aptver 
galvenokārt infrastruktūras pārvaldību, 
apkopi, pastāvīgus sistēmas uzlabojumus,
tās atjaunināšanu un aizsardzību, ar 
programmu saistītu apstiprināšanu,
sertifikāciju un standartizāciju, visus 
elementus, kas nodrošina sistēmas 
uzticamību un tās ekspluatāciju, kā arī 
pakalpojumu sniegšanu un to 
komercializēšanu.

EGNOS sistēmas ekspluatācija aptver 
galvenokārt operatīvās darbības, tostarp 
infrastruktūras pārvaldību, apkopi, 
pastāvīgus sistēmas uzlabojumus un tās 
aizsardzību, ar programmu saistītu 
sertifikāciju un standartizāciju, kā arī 
1. panta 5. punktā minēto un 
pakalpojumu un uz šo pakalpojumu 
pamata izstrādāto lietojumu un 
pakalpojumu sniegšanu, veicināšanu un 
to komercializēšanu, izveides un 
izvēršanas darbības sistēmas attīstībai un 
nākamajām paaudzēm, ietverot 
iepirkumus, visus elementus, kas 
nodrošina sistēmas uzticamību un tās 
ekspluatāciju, kā arī ģeogrāfiskā 
aptvēruma paplašināšanu atbilstīgi 
1. panta 5. punktam.

Or. en
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Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
6. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija uzrauga Savienības intelektuālā 
īpašuma tiesību optimālu izmantošanu.

Komisija nodrošina, ka 1. punktā minētie 
aktīvi tiek optimāli izmantoti. It sevišķi 
Komisija pēc iespējas efektīvāk pārvalda 
intelektuālā īpašuma tiesības, kas izriet no 
darba, kurš īstenots saistībā ar 
programmām, ņemot vērā visu 
ieinteresēto personu intereses un 
vajadzību nodrošināt tirgu un jauno 
tehnoloģiju saskaņotu attīstību. Šajā 
nolūkā Komisija nodrošina, ka saskaņā ar 
programmām slēgtie līgumi paredz 
iespēju trešām personām nodot vai 
licencēt no saistībā ar programmām 
veiktā darba izrietošās intelektuālā 
īpašuma tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, pieņemot deleģētos aktus 
saskaņā ar 34. pantu, nosaka regulējumu 
intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldībai, 
kā minēts 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) darbības saistībā ar Galileo programmas a) darbības saistībā ar Galileo programmas 
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izvēršanas posmu, tostarp šā posma 
pārvaldības un uzraudzības darbības;

kosmosa un atjaunināšanas segmentiem, 
tostarp, bet ne tikai, atskaites satelītu 
kopas izvēršana kopā ar nepieciešamajām 
rezerves daļām, saistītās palaišanas 
darbības, atjaunināšana novecošanas dēļ 
un jaunas paaudzes satelītu izstrāde;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) darbības saistībā ar sistēmas, kas 
izveidota ar programmu Galileo,
ekspluatāciju, tostarp priekšdarbus un šā 
posma sagatavošanas darbības;

b) darbības saistībā ar Galileo programmas
zemes un pakalpojumu sniegšanas 
segmentiem, tostarp, bet ne tikai, 
pārvaldības spējas uzlabošana no 18 līdz 
24 satelītiem, dzīvības aizsardzības 
pakalpojuma un komercpakalpojumu
pārprofilēšana, teritoriju mitināšanas 
darbību izvēršana un ekspluatācija, 
staciju ekspluatācija, apkalpošanas centru 
(ietverot izpildes centru, Geodesy un 
Timing) izvēršana un ekspluatācija, 
apkalpošanas centrs, teritorijas apkope, 
centra darbinieki, kosmosa segmenta 
uzturēšana, telekomunikāciju tīkla 
ekspluatācija un sistēmas atbalsts;
darbības saistībā ar programmas sociāli 
ekonomisko ieguvumu maksimizēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) darbības saistībā ar EGNOS sistēmas 
ekspluatāciju.

c) darbības saistībā ar EGNOS sistēmas 
ekspluatāciju, tostarp, bet ne tikai, 
sistēmas darbības un apkopes 
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ekspluatācijas līgums, tehnoloģiju 
atjaunināšana un novecošana, ņemot vērā 
sistēmas dažādās versijas, retranslatoru 
ekspluatācijas līgums un pakalpojumu 
ģeogrāfiskā aptvēruma paplašināšana; 
darbības saistībā ar programmas sociāli 
ekonomisko ieguvumu maksimizēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) darbības saistībā ar programmu 
pārvaldību, tostarp, bet ne tikai, 
koncepcija un iepirkumi, sistēmas 
sākotnējais posms, drošības centra 
pārvaldība, ekspluatācijas pārvaldība un 
administratīvās izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izvēršanas un ekspluatācijas posmus
finansē Savienība saskaņā ar 10. panta 
1. punktu, neskarot šā panta 2. un 
3. punktu.

1. Galileo programmas darbības, kas 
minētas 7. panta 1. punkta a), b) un 
ca) apakšpunktā finansē Savienība 
saskaņā ar 10. panta 1. punktu un 
10. panta 1.a punkta a), b) un 
d) apakšpunktu, neskarot šā panta 2. un 
3. punktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EGNOS sistēmas ekspluatācijas 
finansēšana

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienība nodrošina EGNOS sistēmas 
ekspluatācijas finansēšanu saskaņā ar 
10. panta 1. punktu, neskarot iespējamu 
citu, īpaši šā panta 2. un 3. punktā minēto, 
finansējuma avotu līdzdalību.

1. Savienība nodrošina ar EGNOS 
sistēmas ekspluatāciju saistīto darbību
finansēšanu, kā minēts 7. panta 1. punkta 
c) un ca) apakšpunktā un 7. panta 
2. punktā, saskaņā ar 10. panta 1. punktu
un 10. panta 1.a punkta c) un 
d) apakšpunktu, neskarot iespējamu citu, 
īpaši šā panta 2. un 3. punktā minēto, 
finansējuma avotu līdzdalību.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
10. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šā panta 1. punktā minēto summu 
sadala šādi:

Or. en
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Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
10. pants – 1.a punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 7. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajām darbībām — [2340] miljoni 
euro pašreizējās cenās;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
10. pants – 1.a punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā 
minētajām darbībām — [3242] miljoni 
euro pašreizējās cenās, no kuriem vismaz 
7 % piešķir darbībām, kas saistītas ar 
programmas sociāli ekonomisko 
ieguvumu maksimizēšanu, kā minēts 
7. panta 1. punkta b) apakšpunktā;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
10. pants – 1.a punkts – c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minētajām darbībām — [1698] miljoni 
euro pašreizējās cenās, no kuriem vismaz 
4 % piešķir darbībām, kas saistītas ar 
programmas sociāli ekonomisko 
ieguvumu maksimizēšanu, kā minēts 
7. panta 1. punkta c) apakšpunktā;

Or. en
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Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
10. pants – 1.a punkts – d apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) 7. panta 1. punkta ca) apakšpunktā un 
7. panta 2. punktā minētajām 
darbībām — [617] miljoni euro 
pašreizējās cenās.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
10. pants – 1.a punkts – 2. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katrā izdevumu kategorijā ietver rezervi, 
kas paredzēta dažādu veidu riska 
segšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
10. pants – 1.a punkts – 3. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var pārvietot apropriācijas, kas 
paredzētas izvēršanas un ekspluatācijas 
risku (satelītu darbības kļūme, palaišanas 
riski, kavējumi, neparedzēti notikumi 
saistībā ar ekspluatāciju) segšanai un kas 
nav šim nolūkam izmantotas, lai segtu 
darbības, kuras saistītas ar programmu 
sociāli ekonomisko ieguvumu 
maksimizēšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
10. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Komisija var pārvietot līdzekļus no 
vienas izdevumu kategorijas, kā noteikts 
1.a punkta a)–d) apakšpunktā, uz citu 
kategoriju ne vairāk kā 10 % apmērā no 
1. punktā minētās summas. Ja šāda 
pārvietošanas attiecas uz summu, kas 
pārsniedz 10 % no 1. punktā minētās 
summas, Komisija apspriežas ar 35. panta 
1. punktā minēto komiteju saskaņā ar 
35. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
10. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Komisija informē Eiropas Parlamentu 
un Padomi par visiem 1.a un 1.b punktā 
minētajiem pārvietošanas gadījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ieņēmumus no sistēmu ekspluatācijas 
iekasē Savienība, ieskaita tos Savienības 
budžetā un piešķir programmām. Ja 
ieņēmumi ir lielāki par programmu 

1. Ieņēmumus no sistēmu ekspluatācijas 
iekasē Savienība, ieskaita tos Savienības 
budžetā un piešķir programmām, it sevišķi 
to sociāli ekonomisko ieguvumu 
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ekspluatācijas posmu finansēšanai 
vajadzīgo summu, līdzekļu piešķiršanas 
principa grozījumus apstiprina budžeta 
lēmējiestāde pēc Komisijas priekšlikuma.

maksimizēšanai. Ja ieņēmumi ir lielāki par 
programmu ekspluatācijas posmu 
finansēšanai vajadzīgo summu, līdzekļu 
piešķiršanas principa grozījumus apstiprina 
budžeta lēmējiestāde pēc Komisijas 
priekšlikuma.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir atbildīga par programmu 
norisi. Tā pārvalda ar šo regulu piešķirtos 
līdzekļus un pārrauga visu programmu 
darbību īstenošanu.

1. Komisija ir vispārīgi atbildīga par 
programmām. Tā pārvalda ar šo regulu 
piešķirtos līdzekļus un pārrauga visu 
programmu darbību īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Papildus 1. punktā minētajiem 
vispārīgajiem uzdevumiem un citur šajā 
regulā noteiktajiem uzdevumiem, 
Komisijas uzdevumi saskaņā ar šo regulu 
ietver šādus īpašus uzdevumus:

2. Papildus 1. punktā minētajiem 
vispārīgajiem uzdevumiem un citur šajā 
regulā noteiktajiem uzdevumiem Komisija: 

Or. en

Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tā nodrošina skaidru uzdevumu 
sadalījumu starp dažādajām programmās 
iesaistītajām struktūrām un šim nolūkam ar 
deleģēšanas nolīgumiem uztic Eiropas 
GNSS aģentūrai un Eiropas Kosmosa 
aģentūrai attiecīgi 15. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā un 16. pantā minētos 
uzdevumus;

a) tā nodrošina skaidru uzdevumu 
sadalījumu starp dažādajām programmās 
iesaistītajām struktūrām un šim nolūkam ar 
deleģēšanas nolīgumiem uztic Eiropas 
GNSS aģentūrai un Eiropas Kosmosa 
aģentūrai attiecīgi 15. panta 1.a punktā un 
16. pantā minētos uzdevumus;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tā ievieš attiecīgus instrumentus un 
strukturālus pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
noteiktu, pārvaldītu, novērstu un 
pārraudzītu ar programmām saistītos 
riskus, sevišķi attiecībā uz izmaksām un 
laika grafiku;

b) tā nodrošina programmu savlaicīgu 
īstenošanu saskaņā ar 10. pantā noteikto 
budžetu un 1. pantā noteiktajiem 
mērķiem; šajā nolūkā tā ievieš atbilstīgus
instrumentus un strukturālus pasākumus, 
kas vajadzīgi, lai noteiktu, pārvaldītu, 
novērstu un pārraudzītu ar programmām 
saistītos riskus, sevišķi attiecībā uz 
izmaksām un laika grafiku;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tā Savienības vārdā un savas 
kompetences jomā regulē attiecības ar 
trešām valstīm un starptautiskajām 
organizācijām;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en
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Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) tā nodrošina programmu drošību un 
izveido koordinācijas mehānismus starp 
dažādajām iesaistītajām struktūrām.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tas ir vajadzīgs programmas Galileo 
posmu veiksmīgai norisei un EGNOS 
sistēmas ekspluatācijai, kā paredzēts 
attiecīgi 3. un 4. pantā, Komisija veic 
pasākumus, lai

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sistēmas un to darbība ir droša. 1. Sistēmas un to darbība ir droša, par ko 
atbild Komisija saskaņā ar 13. panta 
2. punkta d) apakšpunktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai sasniegtu programmu mērķus,
Eiropas GNSS aģentūra veicina to 
īstenošanu un saskaņā ar Komisijas 
izstrādātām vadlīnijām veic šādus 
uzdevumus:

1. Eiropas GNSS aģentūra saskaņā ar 
Komisijas izstrādātām vadlīnijām:

Or. en

Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz programmu drošību un 
neskarot 14. un 17. pantu, tā nodrošina:

attiecībā uz programmu drošību un 
neskarot 14. un 17. pantu, nodrošina:

Or. en

Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) apstiprināšanu drošības jomā saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 912/2010 III nodaļu ne 
vēlāk kā 2016. gada 30. jūnijā; šajā nolūkā 
tā sāk un pārrauga drošības procedūru 
īstenošanu un veic sistēmas drošības 
pārbaudes,

i) apstiprināšanu drošības jomā ar savas 
drošības apstiprināšanas valdes 
starpniecību saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 912/2010 III nodaļu ne vēlāk kā 
2016. gada 30. jūnijā; šajā nolūkā tā sāk un 
pārrauga drošības procedūru īstenošanu un 
veic sistēmas drošības pārbaudes,

Or. en
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Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tā veic Lēmuma 1104/2011/ES 5. pantā 
paredzētās atbildīgās PRS iestādes 
uzdevumus, ja tā ir noteikta par šo iestādi, 
un palīdz Komisijai pārraudzīt obligāto 
kopīgo standartu ievērošanu saskaņā ar 
minētā lēmuma 8. panta 6. punktu;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sistēmu ekspluatācijas gaitā tā veicina 
pakalpojumu komercializāciju, tostarp
veicot vajadzīgo tirgus novērtējumu;

c) veicina un komercializē 1. panta 4. un 
5. punktā minētos pakalpojumus, veicot 
tirgus novērtējumu, apkopojot informāciju 
par lietotāju vajadzībām un attīstību 
satelītu navigācijas tirgū, kā arī izveidojot 
ciešu saziņu ar Eiropas GNSS lietotājiem 
un potenciālajiem lietotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) nodrošina programmu sociāli 
ekonomisko ieguvumu maksimizēšanu, 
tostarp:
i) izstrādā un vada plānu, pamatojoties uz 
dažādu lietojumu tirgu prioritātēm, un 
šajā plānā nosaka ceļveža pieņemšanu 
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attiecībā uz katru lietojuma jomu,
ii) nosaka jomas, kurās GNSS 
izmantošana varētu sniegt sociāli 
ekonomiskus ieguvumus, un iesniedz 
Komisijai vadlīnijas par regulatīviem 
pasākumiem, ko varētu ieviest vai pielāgot 
ES līmenī, lai izmantotu minētos 
ieguvumus,
iii) testē un sertificē lietojumus, kad tas ir 
Savienības interesēs,
iv) pārvalda EGNSS nodrošinātos 
pētniecības un izstrādes līdzekļus, kas 
paredzēti lietojumu un pakalpojumu 
izstrādei un izmantošanai satelītu 
navigācijas tirgū, īpaši koncentrējot 
uzmanību uz MVU, tostarp ar resursiem, 
kuri šim nolūkam ir pieejami programmā 
“Apvārsnis 2020”,
v) īsteno darbības, kas vērstas uz EGNSS 
lietojumu pieņemšanu Savienības 
teritorijā, nosaka un savieno Eiropas 
izcilības centrus, kuri specializējas 
konkrētās EGNSS lietojumu un 
pakalpojumu nozarēs, pārvalda centru 
tīklu un izmanto valsts iestāžu, 
universitāšu, pētniecības centru, lietotāju 
kopienu un nozares zinātību, īpaši 
koncentrējot uzmanību uz MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) tā veic arī citus konkrētus ar 
programmām saistītus uzdevumus, ko
Komisija tai var uzticēt saskaņā ar 
deleģēšanas nolīgumu, kuru pieņem, 
pamatojoties uz deleģēšanas lēmumu, 
saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) 
Nr. 1605/2002 54. panta 2. punkta 

1.a Eiropas GNSS aģentūra veic arī citus 
konkrētus ar programmām saistītus 
uzdevumus. Komisija tos tai uztic saskaņā 
ar deleģēšanas nolīgumu, kuru pieņem, 
pamatojoties uz deleģēšanas lēmumu, 
saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) 
Nr. 1605/2002 54. panta 2. punkta 
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b) apakšpunktu, piemēram: b) apakšpunktu, un šie uzdevumi, 
piemēram, ietver:

Or. en

Grozījums Nr. 64
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) programmu ekspluatācijas posmā, kā 
minēts 3. panta d) apakšpunktā un 
4. pantā:

i) operatīvas darbības saistībā ar sistēmu 
infrastruktūras pārvaldību, apkopi, 
pastāvīgiem uzlabojumiem un
atjaunināšanu, ar programmām saistītu
sertifikāciju un standartizāciju, kā arī ar 
pakalpojumu sniegšanu, kā minēts 3. panta 
d) punktā un 4. pantā,

i) operatīvas darbības, ietverot sistēmu 
infrastruktūras pārvaldību, apkopi, 
pastāvīgus uzlabojumus, sertifikāciju un 
standartizāciju, kā arī ar pakalpojumu 
sniegšanu, kā minēts 1. panta 4. un 
5. punktā,

ii) sistēmu attīstības un nākamo paaudžu 
izstrādes un izvēršanas darbības, tostarp 
iepirkumi;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) lietojuma un pakalpojumu veicināšana 
satelītu navigācijas tirgū.

b) lietojuma un pakalpojumu veicināšana 
satelītu navigācijas tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Papildus 1. punktā minētajiem 
uzdevumiem un savas kompetences jomā 
Eiropas GNSS aģentūra nodod Komisijas 
rīcībā savas speciālās tehniskās zināšanas 
un sniedz tai visu vajadzīgo informāciju, 
lai tā varētu veikt uzdevumus saskaņā ar šo 
regulu.

2. Papildus 1. un 1.a punktā minētajiem 
uzdevumiem un savas kompetences jomā 
Eiropas GNSS aģentūra nodod Komisijas 
rīcībā savas speciālās tehniskās zināšanas 
un sniedz tai visu vajadzīgo informāciju, 
lai tā varētu veikt uzdevumus saskaņā ar šo 
regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ar 35. panta 1. punktā minēto komiteju 
apspriežas par šā panta 1. punkta 
d) apakšpunktā minēto deleģēšanas 
lēmumu saskaņā ar 35. panta 2. punktā 
paredzēto apspriešanās procedūru. 
Komiteju informē par deleģēšanas 
nolīgumiem, ko gatavojas slēgt Savienība, 
kuru pārstāv Komisija, un Eiropas GNSS 
aģentūra.

3. Ar 35. panta 1. punktā minēto komiteju 
apspriežas par šā panta 1.a punktā minēto 
deleģēšanas lēmumu. Eiropas Parlamentu 
un komiteju informē par deleģēšanas 
nolīgumiem, ko gatavojas slēgt Savienība, 
kuru pārstāv Komisija un Eiropas GNSS 
aģentūra.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Regulas priekšlikums
15. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija informē Eiropas Parlamentu 
un Padomi par starpposma rezultātiem un 
galarezultātiem, izvērtējot publiskā 
iepirkuma konkursus un līgumus ar 
privātā sektora uzņēmumiem, kurus 
Eiropas GNSS aģentūra gatavojas 
noslēgt.
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Or. en

Grozījums Nr. 69
Regulas priekšlikums
16. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Kosmosa aģentūras loma Vienošanās ar Eiropas Kosmosa aģentūru

Or. en

Grozījums Nr. 70
Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ar Eiropas Kosmosa aģentūru
noslēdz daudzgadu deleģēšanas 
nolīgumu, pamatojoties uz deleģēšanas 
lēmumu, ko Komisija pieņem saskaņā ar 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
54. panta 2. punktu. Šis nolīgums aptver 
uzdevumu un budžeta izpildi, uz ko 
attiecas deleģēšana programmu 
īstenošanā, jo īpaši ar Galileo programmu
izveidotās sistēmas infrastruktūras 
izvietošanas pabeigšana.

1. Komisija, pamatojoties uz deleģēšanas 
lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar Regulas 
(EK, Euratom) Nr. 1605/2002 54. panta 
2. punktu, noslēdz deleģēšanas nolīgumu 
ar Eiropas Kosmosa aģentūru, nosakot 
izvēršanu saskaņā ar Galileo programmas 
kosmosa un atjaunināšanas segmentiem 
un detalizēti izklāstot Eiropas Kosmosa 
aģentūras uzdevumus šajā posmā.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Regulas priekšlikums
16. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Eiropas Kosmosa aģentūra sadarbojas 
ar Eiropas GNSS aģentūru, pamatojoties 
uz darba vienošanos, ietverot pilnīgu 
deleģēšanu no Eiropas GNSS aģentūras 



PR\904241LV.doc 37/48 PE489.561v02-00

LV

Eiropas Kosmosa aģentūrai. Šī darba 
vienošanās it sevišķi nosaka Eiropas 
Kosmosa aģentūras pienākumus attiecībā 
uz:
a) koncepciju, izveidi, uzraudzību un 
apstiprināšanu saistībā ar sistēmu 
nākamo paaudžu izstrādi;
b) tehnisku atbalstu saistībā ar sistēmu 
esošās paaudzes darbību un apkopi.
Darba vienošanās un to izmaiņas paziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ar 35. panta 1. punktā minēto komiteju 
apspriežas par šā panta 1. punktā minēto 
deleģēšanas lēmumu saskaņā ar 35. panta 
2. punktā paredzēto apspriešanās 
procedūru. Komiteju informē par 
daudzgadu deleģēšanas nolīgumu, ko 
Komisija slēdz ar Eiropas Kosmosa 
aģentūru.

3. Ar 35. panta 1. punktā minēto komiteju 
apspriežas par šā panta 1. punktā minēto 
deleģēšanas lēmumu. Eiropas Parlamentu 
un komiteju informē par deleģēšanas 
nolīgumu, ko Komisija slēdz ar Eiropas 
Kosmosa aģentūru.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija informē 35. panta 1. punktā 
minēto komiteju par starpposma 
rezultātiem un galarezultātiem, izvērtējot 
publiskā iepirkuma konkursus un līgumus 
ar uzņēmumiem, ko Eiropas Kosmosa 

4. Komisija informē Eiropas Parlamentu 
un Padomi par starpposma rezultātiem un 
galarezultātiem, izvērtējot visus publiskā 
iepirkuma konkursus un visus līgumus ar 
uzņēmumiem, ko Eiropas Kosmosa 
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aģentūra gatavojas noslēgt. aģentūra gatavojas noslēgt.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Regulas priekšlikums
20. pants – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) saglabāt rūpnieciskās spējas 
Savienības kosmosa nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Regulas priekšlikums
20. pants – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) atbilstīgos gadījumos turpināt 
izmantot vairākus piegādes avotus;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzēja iestāde var pieprasīt 
katram kandidātam kādu līguma daļu 
dažādos līmeņos nodot apakšlīgumu 
slēdzējiem — uzņēmumiem, kas nepieder 
pie grupas, pie kuras pieder kandidāts. Šo 
obligāto apakšlīguma daļu izsaka skalas 
veidā, norādot minimālo un maksimālo 
procentuālo daudzumu. Šī skala ir 
proporcionāla iepirkuma mērķim un tā 
vērtībai, kā arī darbībai attiecīgajā nozarē, 

1. Līgumslēdzēja iestāde var pieprasīt 
katram kandidātam kādu līguma daļu 
dažādos līmeņos nodot apakšlīgumu 
slēdzējiem — uzņēmumiem, kas nepieder 
pie piedāvājuma iesniedzēja grupas, un it 
sevišķi MVU un jaunpienācējiem. Šo 
obligāto apakšlīguma daļu izsaka skalas 
veidā, norādot minimālo un maksimālo 
procentuālo daudzumu. Šī skala ir 
proporcionāla iepirkuma mērķim un tā 
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jo īpaši, konkurences esībai un 
vērojamajam rūpnieciskajam potenciālam. 

vērtībai, kā arī darbībai attiecīgajā nozarē, 
jo īpaši, konkurences esībai un 
vērojamajam rūpnieciskajam potenciālam. 

Or. en

Grozījums Nr. 77
Regulas priekšlikums
25. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja piedāvājuma iesniedzējs savā 
piedāvājumā norāda, ka tas nav 
paredzējis par kādu no līguma daļām slēgt 
apakšlīgumus, ka neplāno slēgt 
apakšlīgumus ar MVU vai jaunpienācēju 
vai ka tas plāno slēgt apakšlīgumu par 
daļu, kas ir mazāka par minimālo 
procentuālo daļu, kura minēta 1. punktā, 
tas līgumslēdzējai iestādei pamato savas 
rīcības iemeslus. Līgumslēdzēja iestāde šo 
informāciju nosūta Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Regulas priekšlikums
26. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija izstrādā daudzgadu darba 
programmu, kurā paredzētas galvenās 
darbības, provizoriskais budžets un laika 
grafiks, lai sasniegtu 1. panta 4. un 
5. punktā noteiktos Galileo un EGNOS 
programmu mērķus.

Komisija, pamatojoties uz Eiropas GNSS 
aģentūras priekšlikumu, izstrādā 
daudzgadu darba programmu, kurā 
paredzētas galvenās darbības, 
provizoriskais budžets un laika grafiks, lai 
sasniegtu 1. panta 4. un 5. punktā noteiktos 
Galileo un EGNOS programmu mērķus.

Or. en
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Grozījums Nr. 79
Regulas priekšlikums
26. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatojoties uz daudzgadu darba 
programmu, Komisija pieņem gada darba 
plānu, kurā ir daudzgadu darba 
programmas un attiecīgā finansējuma 
īstenošanas plāns.

Pamatojoties uz šo daudzgadu darba 
programmu, Komisija pieņem gada darba 
plānu, kurā ir daudzgadu darba 
programmas un attiecīgā finansējuma 
īstenošanas plāns.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Regulas priekšlikums
29. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veiktu 13. panta 2. punktā paredzētos 
tehniska rakstura uzdevumus, Komisija var 
vērsties pēc nepieciešamās palīdzības, jo 
īpaši pie kosmosa jomā kompetento 
dalībvalstu aģentūru ekspertiem, 
neatkarīgiem ekspertiem, kā arī struktūrām, 
kas varētu sniegt objektīvu analīzi un 
viedokli par programmu norisi.

Lai veiktu 13. panta 2. punktā paredzētos 
tehniska rakstura uzdevumus, Komisija var 
vērsties pēc nepieciešamās tehniskās 
palīdzības, jo īpaši pie kosmosa jomā 
kompetento dalībvalstu aģentūru 
ekspertiem, neatkarīgiem ekspertiem, kā 
arī struktūrām, kas varētu sniegt objektīvu 
analīzi un viedokli par programmu norisi.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Regulas priekšlikums
32. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nodrošina šīs regulas īstenošanu. 
Ik gadu, iesniedzot provizorisko budžeta 
projektu, Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
programmu īstenošanu.

Komisija nodrošina šīs regulas īstenošanu. 
Ik gadu, iesniedzot provizorisko budžeta 
projektu, Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
programmu īstenošanu. Ziņojumā iekļauj:
a) visu būtisko informāciju, kas attiecas 
uz programmām, it sevišķi uz riska 
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pārvaldību, vispārējām izmaksām, gada 
ekspluatācijas izmaksām katram 
būtiskajam Galileo infrastruktūras 
elementam, ieņēmumiem, grafiku un 
izpildi;
b) pasākumu novērtējumu, kuri īstenoti, 
lai panāktu programmu sociāli 
ekonomisko ieguvumu maksimizēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ne vēlāk kā 2018. gada 
30. jūnijā iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei novērtējuma ziņojumu, lai varētu 
pieņemt lēmumu par pasākumu, kuri 
pieņemti saskaņā ar šo regulu, 
pagarināšanu, grozīšanu vai atcelšanu, un 
tajā ir informācija par:

1. Komisija ne vēlāk kā 2017. gada 
30. jūnijā iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei novērtējuma ziņojumu, lai varētu 
pieņemt lēmumu par pasākumu, kuri 
pieņemti saskaņā ar šo regulu, 
pagarināšanu, grozīšanu vai atcelšanu, un 
tajā ir informācija par:

Or. en

Grozījums Nr. 83
Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) par Galileo — darba kārtībā esošo 
satelītu skaits, uz zemes izvietotās 
infrastruktūras versija un sniegto 
pakalpojumu skaits;

a) par Galileo —

Or. en
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Grozījums Nr. 84
Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) darba kārtībā esošo satelītu skaits, uz 
zemes izvietotās infrastruktūras versija un 
sniegto pakalpojumu skaits;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) jaunu lietojumu un pakalpojumu 
apjoms, kas izstrādāts un ieviests satelītu 
navigācijas tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) par EGNOS — sertifikācijas iestādēm 
iesniegto pakalpojumu specifikāciju 
izmaiņu skaits.

b) par EGNOS —

Or. en

Grozījums Nr. 87
Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – i punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) sertifikācijas iestādēm iesniegto 
pakalpojumu specifikāciju izmaiņu skaits;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) pakalpojumu ģeogrāfiskā aptvēruma 
paplašināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) lidostu skaits, kuras izmanto EGNOS 
pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijai no 2014. gada 1. janvāra uz 
nenoteiktu laiku tiek piešķirtas pilnvaras 
pieņemt 5. panta 14. pantā minētos 
deleģētos aktus.

2. Komisijai no 2014. gada 1. janvāra uz 
nenoteiktu laiku tiek piešķirtas pilnvaras 
pieņemt 5., 6. un 14. pantā minētos 
deleģētos aktus.

Or. en
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Grozījums Nr. 91
Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 5. un 14. pantā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Lēmums par 
atsaukšanu izbeidz tajā minēto pilnvaru 
deleģēšanu. Atsaukšana stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc attiecīgā lēmuma 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai attiecīgajā lēmumā minētā 
vēlākā datumā. Tā neskar jau spēkā esošo 
deleģēto aktu derīgumu.

3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 5., 6. un 14. pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums par 
atsaukšanu izbeidz tajā minēto pilnvaru 
deleģēšanu. Atsaukšana stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc attiecīgā lēmuma 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai attiecīgajā lēmumā minētā 
vēlākā datumā. Tā neskar jau spēkā esošo 
deleģēto aktu derīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Regulas priekšlikums
34. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģēts akts, ko pieņem saskaņā ar 5. 
un 14. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja 
Eiropas Parlaments un Padome divu 
mēnešu laikā no paziņošanas par šo aktu 
Eiropas Parlamentam un Padomei nav 
cēluši iebildumus vai ja pirms šī termiņa 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējusi Komisiju par 
nodomu necelt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

5. Deleģēts akts, ko pieņem saskaņā ar 5., 
6. un 14. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja 
Eiropas Parlaments un Padome divu 
mēnešu laikā no paziņošanas par šo aktu 
Eiropas Parlamentam un Padomei nav 
cēluši iebildumus vai ja pirms šī termiņa 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējusi Komisiju par 
nodomu necelt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Eiropas satelītu navigācijas politika Savienībai nodrošinās divas satelītu navigācijas sistēmas, 
proti, sistēmu, ko izveido saskaņā ar Galileo programmu, un EGNOS sistēmu. Pateicoties to 
spējai ārkārtīgi precīzi noteikt atrašanās vietu, ātrumu un laiku, globālas navigācijas satelītu 
sistēmas (GNSS) tehnoloģijas ir būtiski svarīgas, lai uzlabotu efektivitāti vairākās ekonomikas 
nozarēs un pilsoņu ikdienas dzīves jomās.

Neizdosies sasniegt Galileo programmas pilnu ekspluatācijas jaudu 2013. gadā, kā tika 
plānots. Tā kā 2008. gada GNSS regulā nav paredzēts finansēšanas un pārvaldības satvars 
Galileo un EGNOS programmām pēc 2013. gada, ir nepieciešams jauns juridiskais pamats, lai 
sistēmas darbotos, tās uzturētu un pārvaldītu ilgtermiņā.

Referente pauž spēcīgu atbalstu Galileo programmas mērķim izveidot pirmo globālo 
navigācijas satelītu sistēmu (GNSS), kas tiktu izstrādāta, atrodoties civilā kontrolē, būtu 
pilnībā neatkarīga no pārējām esošajām sistēmām, būtu savstarpēji izmantojama ar dažādām 
navigācijas sistēmām un paredzēta nepārtrauktu GNSS pakalpojumu sniegšanai.

Satelītu navigācija jau pašlaik ir nozīmīga Eiropas transporta nozarei un rūpniecības nozarei, 
un ir svarīgi pozicionēšanas, navigācijas un laika noteikšanas jomā novērst atkarību no 
Amerikas GPS sistēmas un Krievijas GLONASS. GNSS pakalpojumi ir jāsniedz, izmantojot 
Eiropas infrastruktūru, kuras drošums nav atkarīgs no ASV, Krievijas vai Ķīnas militārā 
sektora prioritātēm.
Budžeta ieguldījums un mehānismi

Komisijas budžeta priekšlikums šai GNSS regulai paredz vidēji 1 miljardu euro gadā 
(2011. gada cenās) uz septiņiem gadiem laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam.

Referentes ierosinātais budžeta sadalījums atbilst programmu dažādajiem segmentiem:

- darbības saistībā ar Galileo programmas kosmosa un atjaunināšanas segmentiem, 
tostarp, bet ne tikai, atskaites satelītu kopas izvēršana kopā ar nepieciešamajām 
rezerves daļām, saistītās palaišanas darbības, atjaunināšana novecošanas dēļ un 
jaunas paaudzes satelītu izstrāde;

- darbības saistībā ar Galileo programmas zemes un pakalpojumu sniegšanas 
segmentiem, tostarp, bet ne tikai, pārvaldības spējas uzlabošana no 18 līdz 
24 satelītiem, dzīvības aizsardzības pakalpojuma un komercpakalpojumu 
pārprofilēšana, teritoriju mitināšanas darbību izvēršana un ekspluatācija, staciju 
ekspluatācija, apkalpošanas centru (ietverot izpildes centru, Geodesy un Timing) 
izvēršana un ekspluatācija, apkalpošanas centrs, teritorijas apkope, centra 
darbinieki, kosmosa segmenta apkope, telekomunikāciju tīkla ekspluatācija un 
sistēmas atbalsts; darbības saistībā ar programmas sociāli ekonomisko ieguvumu 
maksimizēšanu;

- darbības saistībā ar EGNOS sistēmas ekspluatāciju, tostarp, bet ne tikai, sistēmas 
darbības un apkopes ekspluatācijas līgums, tehnoloģiju atjaunināšana un 
novecošana, ņemot vērā sistēmas dažādās versijas, retranslatoru ekspluatācijas 
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līgums un pakalpojumu ģeogrāfiskā aptvēruma paplašināšana; darbības saistībā 
ar programmas sociāli ekonomisko ieguvumu maksimizēšanu;

- darbības saistībā ar programmu pārvaldību, tostarp, bet ne tikai, koncepcija un 
iepirkumi, sistēmas sākotnējais posms, drošības centra pārvaldība, ekspluatācijas 
pārvaldība un administratīvās izmaksas.

Komisijai kā līdzekļu pārvaldniekam jābūt iespējai pārvietot līdzekļus no viena segmenta uz 
citu, nepārsniedzot 10 % no kopējās summas.

Sākotnējā budžeta sadalījumā nebija ietvertas darbības programmas sociāli ekonomisko 
ieguvumu maksimizēšanai pakārtotajos lietojumu tirgos, sākot no pirmo Galileo pakalpojumu
uzsākšanas 2014. gadā.

Lietojumiem nepieciešamais atbalsts ir apmēram 300 miljoni euro (aptuveni 150 miljoni euro 
pētniecībai un izstrādei un aptuveni 150 miljoni euro lietojumu izmantošanas veicināšanai, kā 
arī EGNSS tehnoloģijas pieņemšanai ES teritorijā). Programmā „Apvārsnis 2020” jānosaka 
pētniecības un izstrādes budžets.

Programmu pārvaldība

Komisijas uzdevums

Komisijai ir jāpārvalda programmām piešķirtie līdzekļi un jāuzrauga visu programmu darbību 
īstenošana, arī to darbību īstenošana, kas deleģētas Eiropas GNSS aģentūrai un Eiropas 
Kosmosa aģentūrai (EKA).

Komisijas, Eiropas GNSS aģentūras un EKA uzdevumiem jābūt skaidriem un savstarpēji 
izslēdzošiem attiecībā uz efektivitāti un pārskatatbildību. Uzdevumos nedrīkst pārklāties 
spējas, kas jau ir pieejamas Komisijas dienestiem, EKA vai Eiropas GNSS aģentūrai. 
Komisijai ir jākoncentrē uzmanība uz programmu uzraudzību, pieņemot lēmumu par 
programmu svarīgākajiem mērķiem, paredzot finanšu un iepirkuma noteikumus, piešķirot 
galvenos finanšu resursus, kā arī nosakot un kontrolējot pārvaldības struktūru.
Komisijai ir Eiropas GNSS aģentūrai kā GNSS ekspluatācijas iestādei jāuztic saziņa ar 
lietotājiem, pakalpojumu nodrošināšana, infrastruktūras darbība, lietojumu izstrāde un aktīva 
atbildība par GNSS ieviešanu dažādās jomās.
Regulā ir jāatļauj pakāpeniskas īstenošanas sākšana kopā ar tūlītējām un steidzamām 
darbībām (EGNOS un Galileo drošības centru darbības) pirms citu ar programmām saistītu un 
dažādu tehnisko uzdevumu nodošanas.

Komisijai ir Eiropas Kosmosa aģentūrai, kas ir Eiropas Savienības kosmosa nozares aģentūra, 
jādeleģē (tehniskā un līgumiskā) atbildība par sistēmu koncepcijām, pētniecības un izstrādes 
ierosināšanu un īstenošanu, izstrādes un izvēršanas darbībām, kā arī tehniskā atbalsta 
sniegšanu Eiropas GNSS aģentūrai jautājumos saistībā ar infrastruktūru. EKA jau ir pieejama 
gan struktūra, gan kompetence, lai pildītu šos uzdevumus.

Eiropas GNSS aģentūras uzdevums

Eiropas GNSS aģentūra ir GNSS ekspluatācijas iestāde, kas koncentrē uzmanību uz darbībām, 
kuras saistītas ar programmu sociāli ekonomisko ieguvumu maksimizēšanu. Komisijai kā 
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līdzekļu pārvaldniekam ir jābūt tiesībām pārvietot apropriācijas, kas paredzētas izvēršanas un 
ekspluatācijas risku (satelītu darbības kļūme, palaišanas riski, kavējumi, neparedzēti notikumi 
saistībā ar ekspluatāciju) segšanai un kas nav šim nolūkam izmantotas, lai segtu darbības, 
kuras saistītas ar programmu sociāli ekonomisko ieguvumu maksimizēšanu.

Eiropas GNSS aģentūra:

- nodrošina apstiprināšanu drošības jomā ar savas drošības apstiprināšanas valdes 
starpniecību, kā arī nodrošina Galileo drošības centra darbību;

- veicina un komercializē pakalpojumus, tostarp veicot tirgus novērtējumu, 
apkopojot informāciju par lietotāju vajadzībām un attīstību satelītu navigācijas
tirgū, kā arī izveidojot ciešu saziņu ar EGNSS lietotājiem un potenciālajiem 
lietotājiem.

Regulā jāietver darbības, ko īsteno, lai veicinātu lietojumu izmantošanu un Eiropas GNSS
tehnoloģijas pieņemšanu, un šajā saistībā Eiropas GNSS aģentūrai ir šādi uzdevumi: 

- izstrādāt un vadīt plānu, pamatojoties dažādu lietojumu tirgu prioritātēm, un šajā 
plānā nosaka ceļveža pieņemšanu attiecībā uz katru lietojuma jomu;

- noteikt jomas, kurās GNSS izmantošana varētu sniegt sociāli ekonomiskus 
ieguvumus, un iesniegt Komisijai vadlīnijas par regulatīviem pasākumiem, ko 
varētu ieviest vai pielāgot ES līmenī, lai izmantotu minētos ieguvumus;

- testēt un sertificēt lietojumus, ja tas atbilst ES interesēm;
- pārvaldīt EGNSS nodrošinātos pētniecības un izstrādes līdzekļus, kas paredzēti 

lietojumu un pakalpojumu izstrādei un izmantošanai satelītu navigācijas tirgū, 
īpaši koncentrējot uzmanību uz MVU, tostarp ar resursiem, kuri šim nolūkam ir 
pieejami programmā „Apvārsnis 2020”,

- īstenot darbības, kas vērstas uz EGNSS lietojumu pieņemšanu ES teritorijā, 
noteikt un savienot Eiropas izcilības centrus, kuri specializējas konkrētās EGNSS
lietojumu un pakalpojumu nozarēs, pārvaldīt centru tīklu un izmantot valsts 
iestāžu, universitāšu, pētniecības centru, lietotāju kopienu un nozares zinātību, 
īpaši koncentrējot uzmanību uz MVU.

EKA uzdevums

EKA:

- nosaka un ierosina tehniskus risinājumus, kas atbilst programmu vajadzībām;
- pārvalda infrastruktūras izstrādi atbilstīgi programmu mērķiem;

- organizē sarunas un pārvalda līgumus ar uzņēmumiem, kas piegādā 
infrastruktūru;

- novērtē citas starptautiskas sistēmas;
- ierosina un īsteno attīstības un sagatavošanās darbu nākotnei;

- saglabā un attīsta Eiropas tehniskās zināšanas, it sevišķi ar pētniecības un 
tehnoloģiju darbībām;
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- kā arhitekts sniedz tehnisko atbalstu un savu atzinumu ekspluatēšanas iestādei 
attiecībā uz ekspluatācijas darbību īstenošanu.

Eiropas Kosmosa aģentūra sadarbojas ar Eiropas GNSS aģentūru, pamatojoties uz darba 
vienošanos un ietverot pilnīgu deleģēšanu no Eiropas GNSS aģentūras Eiropas Kosmosa 
aģentūrai. 

Šīs darba vienošanās it sevišķi nosaka Eiropas Kosmosa aģentūras pienākumu attiecībā uz:
- koncepciju, izveidi, uzraudzību un apstiprināšanu saistībā ar sistēmu nākamo 

paaudžu izstrādi;

- tehnisku atbalstu saistībā ar sistēmu esošās paaudzes darbību un apkopi.

Noslēguma piezīmes

Referente uzskata, ka saistībā ar EGNOS absolūta prioritāte ir jāpiešķir tam, ka tiek 
nodrošināts dalībvalstu teritoriju aptvērums. EGNOS pēc iespējas ātrāk nodrošina visā ES. 
Lietderīgi būtu arī paplašināt aptvērumu, ietverot kandidātvalstu un trešo valstu teritorijas, 
kuras ietilpst Eiropas vienotajā gaisa telpā un Eiropas kaimiņattiecību politikā.

Ietekmes novērtējuma kopsavilkumā, kas pievienots šim regulas priekšlikumam, ir sacīts, ka 
no Amerikas GPS sistēmas jau ir atkarīgi 6–7 % no Eiropas 27 dalībvalstu IKP, t. i., 
800 miljardi euro. Ierosinātās GNSS programmas nodrošinās 68,63 miljardus euro (cenās 
atbilstīgi ietekmes novērtējuma pamatnostādnēm) no Savienības tīrajiem ieguvumiem
sistēmas darbības laikā no 2014. līdz 2034. gadam. Tādēļ Eiropas GNSS aģentūras 
uzņēmējdarbības plāns ir būtisks, lai nodrošinātu šā tirgus attīstību.

Galileo un EGNOS sekmes mērīs pēc lietotāju skaita un apmierinātības. Ir svarīgi ieviest 
ekspluatācijas struktūru ar pastāvīgu un strukturētu saskarni ar lietotājiem, kura būtu atbildīga 
par pakalpojumu kvalitāti un nepārtrauktību.

Referente uzsver, ka ir jāizvairās no kavējumiem, izmaksu pieaugumiem un ieguvumu 
zudumiem.
Tādēļ ir būtiski nodrošināt labu pārvaldību un veicināt Eiropas GNSS vērtību, kā arī par to 
informēt tirgu.


