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Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tolesnio 
Europos palydovinės radijo navigacijos programų (EGNOS ir GALILEO) įgyvendinimo

Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Vladimír Remek

Pakeitimas 23
9 konstatuojamoji dalis

(9) GALILEO programos projektavimo ir 
kūrimo etapai, sudarantys moksliniams 
tyrimams skirtos programos dalį, daugiausia 
buvo finansuojami iš transeuropiniams 
tinklams skirto Bendrijos biudžeto. 
Privačiajam sektoriui neprisiėmus realių 
įsipareigojimų, visą parengimo darbui etapą 
turi finansuoti Europos bendrija. Su 
privačiuoju sektoriumi dėl sistemos 
eksploatavimo būtinus galima sudaryti 
paslaugų koncesijos sutartis arba viešojo 
paslaugų pirkimo sutartis.

(9) GALILEO programos projektavimo ir 
kūrimo etapai, sudarantys moksliniams 
tyrimams skirtos programos dalį, daugiausia 
buvo finansuojami iš transeuropiniams 
tinklams skirto Bendrijos biudžeto. 
Numatyta, kad visą parengimo darbui etapą 
finansuoja Europos bendrija. Su privačiuoju 
sektoriumi vėliau bus galima sudaryti 
paslaugų koncesijos sutartis arba viešojo 
paslaugų pirkimo sutartis, skirtas sistemos 
eksploatavimui po 2013 metų.

Or. xm
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Pagrindimas

Kitos politinės frakcijos pranešėjas mano, kad pasiūlyta formuluotė nuodugniau ir labiau 
atspindi esamą padėtį.

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 24
12 konstatuojamoji dalis

(12)2004 m. liepos 12 d. Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 1321/2004 dėl 
Europos palydovinės radijo navigacijos 
programų valdymo struktūrų sukūrimo 
įsteigta Europos GNSS priežiūros 
institucija (toliau – priežiūros institucija).

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Priežiūros institucijos užduotis, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1321/2004 2 straipsnyje, 
pirmiausia buvo teiksti licencijas privačioms įmonėms, kurios iš pradžių turėjo vykdyti 
GALILEO programas. Nepavykus sudaryti konsorciumo ir pateikus reglamento pasiūlymą su 
pakeitimais ši užduotis nereikalinga, todėl reikėtų panaikinti priežiūros instituciją. Likusias 
užduotis taip pat gali prisiimti Komisija ir Europos kosmoso agentūra (angl. ESA).

Pakeitimą pateikė David Hammerstein

Pakeitimas 25
14 konstatuojamoji dalis

(14) 2007–2013 m. GALILEO ir EGNOS 
sistemų investicinės sąnaudos ir sistemų 
veiklos sąnaudos šiuo metu vertinamos 
3,4 mlrd. EUR skaičiuojant dabartinėmis 
kainomis. Galiojančioje 2007-2013 m. 
finansinėje programoje pagal Komisijos 
pasiūlytą teisės aktą dėl GALILEO 
programos parengimo darbui ir veikimo 
etapų įgyvendinimo jau yra numatyta 
1,005 mlrd. EUR suma. Prie minėtos sumos 
siūloma pridėti dar 2,100 mlrd. EUR. 
Galimybė rasti minėtus išteklius bus 
nagrinėjama persvarstant dabar galiojančią 

(14) 2007–2013 m. GALILEO ir EGNOS 
sistemų investicinės sąnaudos ir sistemų 
veiklos sąnaudos šiuo metu vertinamos 
3,4 mlrd. EUR skaičiuojant dabartinėmis 
kainomis. Galiojančioje 2007-2013 m. 
finansinėje programoje pagal Komisijos 
pasiūlytą teisės aktą dėl GALILEO 
programos parengimo darbui ir veikimo 
etapų įgyvendinimo jau yra numatyta 
1,005 mlrd. EUR suma. Prie minėtos sumos 
siūloma pridėti dar 2,400 mlrd. EUR. 
Galimybė rasti minėtus išteklius  nagrinėta
persvarstant dabar galiojančią 2007–2013 m. 
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2007–2013 m. finansinę programą. Minėtos 
lėšos yra pagal 2007 m. ir 2008 m. biudžeto 
2 ir 5 antraštines dalis nepanaudotos lėšos. 
Todėl iš teisės akto dalinio pakeitimo 
pasiūlyme bus nustatyta 3,105 mlrd. EUR
suma, kurią reikia įtraukti į Bendrijos 2007–
2013 m. biudžetą kaip lėšas Europos GNSS 
programoms. Pagal Europos bendrijos 
Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų ir 
plėtros programą Europos GNSS 
programoms skirti 300 mln. EUR taip pat 
padės padengti šias išlaidas.

finansinę programą. Minėtos lėšos yra pagal 
2007 m. biudžeto 2 antraštinę dalį
nepanaudotos lėšos, sudarančios 
1,600 mlrd. EUR, 200 milijonų EUR 
paimta iš lankstumo priemonės ir 200 
milijonų EUR – iš fondų, perkeltų iš 1A 
antraštinės dalies. Todėl iš teisės akto 
dalinio pakeitimo pasiūlyme bus nustatyta 
3,405 mlrd. EUR suma, kurią reikia įtraukti 
į Bendrijos 2007–2013 m. biudžetą kaip 
lėšas Europos GNSS programoms, įskaitant
pagal Europos bendrijos Septintąją bendrąją 
mokslinių tyrimų ir plėtros programą 
Europos GNSS programoms skirtą 400 
milijonų EUR sumą.

Or. en

Justification

Tekstas atnaujinamas atsižvelgiant į finansinės programos persvarstymo metu metu sudarytą 
susitarimą.

Pakeitimą pateikė Etelka Barsi-Pataky

Pakeitimas 26
14a konstatuojamoji dalis (nauja)

(14a) Nurodyta suma priklauso nuo 
veiksmingų iki sutarties sudarymo viešųjų 
pirkimų procedūrų ir derybų, kurios 
padeda gauti ekonominiu požiūriu 
naudingiausią pasiūlymą, bei nuo 
pasiūlytos programų darbotvarkės 
laikymos. Šiuos abu dalykus užtikrina 
Komisija.

Or. en

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Pakeitimas 27
14a konstatuojamoji dalis (nauja)
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(14a) Pagal finansinio reglamento, taikomo 
Europos Bendrijų bendrajam biudžetui, 18 
straipsnį valstybės narės, trečiosios šalys ir 
tarptautinės organizacijos gali ar natūriniu 
būdu prisidėti prie Europos palydovinės 
radijo navigacijos programų pagal 
atitinkamus susitarimus.

Or. es

Pagrindimas

Finansavimas, apibrėžtas finansiniame reglamente, turėtų būti pagrindu, pagal kurį tvarkomi 
šalių ar tarptautinių organizacijų, kurios gali prisidėti kokiu nors būdu finansiškai (kaip buvo 
ankstesniuose etapuose su trečiosiomis šalimis) dalyvavimo GALILEO projekte finansiniai 
aspektai. Ne tik šalims, bet ir tarptautinėms organizacijoms turėtų būti leidžiama dalyvauti, 
nors šio pobūdžio bendradarbiavimas turėtų priklausyti nuo atitinkamo susitarimo 
pasirašymo.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein

Pakeitimas 28
16 konstatuojamoji dalis

(16) Be to, Europos bendrija turi gauti 
pajamų iš GALILEO ir EGNOS sistemų 
eksploatavimo kad būtų kompensuotos 
Bendrijos jau skirtos investicijos. Tačiau 
įplaukų paskirstymo sistemą būtinus galima 
nustatyti sutartyse dėl sistemų 
eksploatavimo, kurios bus sudarytos su 
privačiuoju sektoriumi .

(16) Be to, Europos bendrija turi gauti 
pajamų iš GALILEO ir EGNOS sistemų 
eksploatavimo, jei investavimo į abi 
sistemas sąnaudos bus visiškai padengtos iš 
viešųjų lėšų, kad būtų kompensuotos 
Bendrijos investicijos. Tačiau įplaukų 
paskirstymo sistemą būtinus galima nustatyti 
sutartyse dėl sistemų eksploatavimo, kurios 
bus sudarytos su privačiuoju sektoriumi. 
Turėtų būti galima susitarti dėl pajamų 
dalinimosi arba kainų viršutinės ribos 
priemonių bet kurioje sutartyje, sudarytoje 
su privačiuoju sektoriumi, jei tai susiję su 
pajamomis iš paslaugų teikimo naudojantis 
GALILEO sistema, siekiant užtikrinti, kad  
vartotojai gautų aukštos kokybės paslaugas  
priimtinomis kainomis ir (arba) siekiant  
vystyti naujas viešąsias paslaugas.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė žlugo, nes privatusis sektorius turėjo 
sunkumų vertindamas riziką, ir GALILEO dabar bus visiškai finansuojama iš viešųjų lėšų, 
pagrįsta tikėtis, kad visuomenė gaus aukštos kokybės paslaugas už priimtiną kainą. Taigi, šito 
siekiant ir atsižvelgiant į rinkos analizę gali būti nustatytos įvairios reguliavimo priemonės.

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 29
17 konstatuojamoji dalis

(17) Kad GALILEO ir EGNOS programų 
viešasis valdymas tinkamas, turi būti griežtai 
nustatytos Europos bendrijos, priežiūros 
institucijos ir Europos kosmoso agentūros 
kompetencijos ribos, o Europos bendrijai 
atstovaujanti Komisija turi užtikrinti 
programų įgyvendinimą. Komisija turi 
parengti tinkamas priemones ir gauti 
reikalingus išteklius, ypač pagalbos atveju.

(17) Kad GALILEO ir EGNOS programų 
viešasis valdymas tinkamas, turi būti griežtai 
nustatytos Europos bendrijos ir Europos 
kosmoso agentūros kompetencijos ribos, o 
Europos bendrijai atstovaujanti Komisija turi 
užtikrinti programų įgyvendinimą. Komisija 
turi parengti tinkamas priemones ir gauti 
reikalingus išteklius, ypač pagalbos atveju.

Or. de

Pagrindimas

Priežiūros institucijos užduotis, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1321/2004 2 straipsnyje, 
pirmiausia buvo teiksti licencijas privačioms įmonėms, kurios iš pradžių turėjo vykdyti 
GALILEO programas. Nepavykus sudaryti konsorciumo ir pateikus reglamento pasiūlymą su 
pakeitimais ši užduotis nereikalinga, todėl reikėtų panaikinti priežiūros instituciją. Likusias 
užduotis taip pat gali prisiimti Komisija ir Europos kosmoso agentūra (angl. ESA).

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 30
18 konstatuojamoji dalis

(18) Pagrindinė priežiūros institucijos 
užduotis – padėti Komisijai visais programų 
įgyvendinimo klausimais. Jai taip pat 
pavesta administruoti lėšas, kurios jai 
specialiai yra skirtos pagal programas arba 
Komisijos patikėtos pagal 2002 m. birželio 
25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 

Išbraukta.
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bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento, iš dalies pakeisto 2006 m. 
gruodžio 13 d. Tarybos reglamentu (EB, 
Euratomas) Nr. 1995/2006, 54 straipsnio 2 
dalį.

Or. de

Pagrindimas

Priežiūros institucijos užduotis, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1321/2004 2 straipsnyje, 
pirmiausia buvo teiksti licencijas privačioms įmonėms, kurios iš pradžių turėjo vykdyti 
GALILEO programas. Nepavykus sudaryti konsorciumo ir pateikus reglamento pasiūlymą su 
pakeitimais ši užduotis nereikalinga, todėl reikėtų panaikinti priežiūros instituciją. Likusias 
užduotis taip pat gali prisiimti Komisija ir Europos kosmoso agentūra (angl. ESA).

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 31
19 konstatuojamoji dalis

(19) Techniniais klausimais kompetentinga 
Europos kosmoso agentūra savo ruožtu turės 
pasirašyti daugiametį susitarimą su Europos 
bendrija, apimantį su programų 
įgyvendinimu susijusius techninius 
aspektus. Kad Europos bendrijai 
atstovaujanti Komisija galėtų visiškai 
naudotis kontrolės įgaliojimais, į susitarimą 
visų pirma turi būti įtrauktos bendrosios 
Europos kosmoso agentūrai patikėtų lėšų 
administravimo sąlygos ir numatyta, kad 
taikant susitarimą sudarytos sutartys atitiktų 
Bendrijos viešųjų pirkimų taisykles. Todėl 
turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į acquis ir 
jau suteiktas investicijas bei, prireikus, 
galiojančius susitarimus.

(19) Techniniais klausimais kompetentinga 
Europos kosmoso agentūra savo ruožtu turės 
pasirašyti daugiametį susitarimą su Europos 
bendrija, susijusį su programomis. Kad 
Europos bendrijai atstovaujanti Komisija 
galėtų visiškai naudotis kontrolės 
įgaliojimais, į susitarimą visų pirma turi būti 
įtrauktos bendrosios Europos kosmoso 
agentūrai patikėtų lėšų administravimo 
sąlygos ir numatyta, kad taikant susitarimą 
sudarytos sutartys atitiktų Bendrijos viešųjų 
pirkimų taisykles. Todėl turėtų būti tinkamai 
atsižvelgiama į acquis, pramoninę 
ekspertizę ir jau suteiktas investicijas bei, 
prireikus, galiojančius susitarimus.

Or. fr

Pagrindimas

Čia kalbama apie daugiametį susitarimą dėl techninių aspektų, įskaitant bendrąsias fondų 
valdymo sąlygas.

Ši pakeitimą reikėtų svarstyti atsižvelgiant į atitinkamus 13 straipsnio pakeitimus, ypač 
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susijusius su Europos kosmoso agentūros (ESA) vaidmeniu, kuris turėtų apimti 
įsipareigojimus, ypač našumo, sprendimų priėmimo ir atskaitingumo ir įmonių valdymo 
srityse.

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 32
19a konstatuojamoji dalis (nauja)

(19a) Kadangi programas finansuos 
Europos bendrija, pagal šias programas 
vykdomi viešieji pirkimai turi atitikti
Bendrijos viešųjų pirkimų sutarčių 
taisykles, o jų svarbiausias tikslas visų 
pirma turi būti kontroliuoti sąnaudas ir 
mažinti riziką, taip pat gerinti 
veiksmingumą ir mažinti priklausomumą. 
Pageidautina į programą įtraukti 
konkurencijos elementą, taigi visi viešieji 
pirkimai, kur tik galima, turi būti 
grindžiami dviejų tiekėjų principu ir 
tvarkingais konkurencingais viešaisiais 
konkursais, išskyrus tuos atvejus, kai dėl 
poreikio pritaikyti papildomų tiekėjų planus 
ir metodus padidėtų sąnaudos ir būtų 
vėluojama. Kita vertus reikėtų sumažinti 
pirkimo trukdžius ir pirkimų iš vieno 
tiekėjo skaičių. Siekiant užtikrinti 
programos tęstinumą ir  sąnaudų 
rentabilimą, kitame paraiškų konkurso 
etape  reikėtų atsižvelgti į Europos kosmoso 
agentūros ir ES sprendimus ir investicijas 
GALILEO programos bei EGNOS 
programos apibrėžimo ir kūrimo etapais.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti painiavos, svarbu aiškiai apibrėžti, kad bus tinkamai atsižvelgta tik į 
ankstesnius EGNOS ir GALILEO pasiekimus, kuriuos tinkamai finansavo Bendrija ir (arba) 
Europos kosmoso agentūra. Kitos iniciatyvos (t. y. ankščiau minėtų dviejų institucijų 
nefinansuotos) gali būti sudėtingesnės, susijusios su didesne rizika ir didesne programos 
kaina, taip pat gali sudaryti nepageidaujamų konkurencijos, kurios reikalauja Taryba, 
iškraipymų.
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Pakeitimą pateikė Vladimír Remek

Pakeitimas 33
19a konstatuojamoji dalis (nauja)

(19a) Visi darbo paketai, susiję su 
GALILEO sistemos veikimu visu 
pajėgumu, turėtų būti atviri pačiai 
didžiausiai konkurencijai, atsižvelgiant į 
ES viešųjų pirkimų principus; siekiant 
užtikrinti investicijas į kosmoso programas, 
ES viešieji pirkimai turėtų būti labiau 
atverti naujai į rinką patekusioms įmonėms 
ir MVĮ, kartu užtikrinant technologijų 
kompetenciją ir sąnaudų rentabilumą.

Or. xm

Pagrindimas

Renkantis su kuo bus sudarytos viešosios sutartys svarbiausia turėtų būti skaidrumas, 
atvirumas ir parama ne tik gerai žinomiems svarbiausiems subjektams, bet ir mažoms ir 
vidutinėms įmonėms ir naujai į rinką patekusioms įmonėms. 

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 34
19a konstatuojamoji dalis (nauja)

(19a) Ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas visų valstybių narių 
proporcingam dalyvavimui įvairiais 
GALILEO projekto etapais. Taip pat 
svarbu, kad visų valstybių narių 
suinteresuotosios šalys, ypač mažos ir 
vidutinės įmonės, turėtų galimybių plėtotis 
ir taikyti naujoves, naudodamosi 
mokslinėmis technologijų žiniomis, 
gautomis iš GALILEO viešųjų pirkimų.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į GALILEO projekto mastą ir visuomeninę svarbą, GALILEO viešieji pirkimai 
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turėtų skatinti atvirą prieigą ir sąžiningą konkurenciją visoje pramonės tiekimų grandinėje; 
atitinkamai turėtų būti proporcigo privačiojo sektoriaus subjektų dalyvavimo galimybė visais 
lygmenimis visose valstybėse narėse visais likusiais projekto etapais. Ypač MVĮ turėtų turėti 
atitinkamas galimybes plėtotis ir naudotis naujovėmis iš GALILEO viešųjų pirkimų.

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 35
20 konstatuojamoji dalis

(20) Šio reglamento taikymo tikslais 
Komisijai turėtų padėti komitetas, 
vadinamas „Europos GNSS programų 
komitetu“. Siekiant vykdyti užtikrinti 
tinkamą viešąjį valdymą, turi būti užtikrintas 
vientisas programų valdymas, greitesnis 
sprendimų priėmimas ir vienodos galimybės 
naudotis informacija, priežiūros institucijos 
valdymo tarybos atstovai turi dalyvauti 
Europos GNSS programų komiteto 
darbuose.

(20) Šio reglamento taikymo tikslais 
Komisijai turėtų padėti komitetas, 
vadinamas „Europos GNSS programų 
komitetu“. Siekiant vykdyti užtikrinti 
tinkamą viešąjį valdymą, turi būti užtikrintas 
vientisas programų valdymas, greitesnis 
sprendimų priėmimas ir vienodos galimybės 
naudotis informacija, Europos Parlamento 
stebėtojai turi dalyvauti Europos GNSS 
programų komiteto darbuose.

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į šių programų svarbą ir finansines pasekmes būtina, kad Europos Parlamento 
atstovai stebėtų Europos GNSS programų komiteto darbą. Taip būtų užtikrinama geresnis 
visuomenės informavimas ir didesnis skaidrumas. Be to, priežiūros institucijos vaidmenį 
reikėtų persvarstyti atsižvelgiant į naujus susitarimus, pasiūlytus dėl šių programų 
įgyvendinimo.

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 36
21a konstatuojamoji dalis (nauja)

(21a) Europos bendrija turėtų būti viso 
materialiojo ir nematerialiojo turto, 
sukurto ar suformuoto vykdant EGNOS ir 
GALILEO programas, savininkė. Visą 
programos vykdymo laiką ji turėtų galėti 
nutraukti sutartį su bet kuriuo tiekėju ar 
paslaugų teikėju. Todėl Bendrija neturėtų 
pasikliauti  konkrečia įmone, kurios 
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nekontroliuoja, arba tiekėju, kuris nėra 
įsipareigojęs neperkelti lėšų į kitą objektą. 
Taigi Komisija prireikus turi pateikti 
Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą 
dėl esamų Bendrijos teisės aktų pakeitimų. 
Iki GALILEO bus sukurta ir veiks ir 
siekiant laikytis dabartinių šios programos 
investuotojų reikalavimų pageidautina, kad 
EGNOS valdymas ir eksploatacija būtų 
atskirti nuo GALILEO iki bus galima 
sujungti abi sistemas. Nacionalinės ir ne 
Bendrijos iniciatyvos dėl lėšų ir (arba) 
paslaugų teikimo Europos Komisijai šios 
programos tikslais svarstomos, jei šios lėšos 
visiškai pervedamos Komisijai ir be 
sąnaudų, jei nereikia Komisijos ilgalaikio 
įsipareigojimo ir neatsirandą keblumų dėl 
šios programos europinio aspekto.

Or. en

Pagrindimas

Komisija turi visą laiką turėti derybų įgaliojimus ir bent jau pasikliauti įmonėmis ir 
priemonėmis, kuriuos visiškai kontroliuoja, arba kurių atžvilgiu niekas neturi išskirtinių 
teisių, kuriomis naudodamasis kilus būtinybei galėtų atlikti perkėlimą mažomis sąnaudomis.

Akivaizdu, kad šiuo metu EGNOS jau beveik sertifikuota. Ji jau teikia nuolatinius aukštos 
kokybės signalus visoje Europoje. Siekiant veiksmingumo ir geriau paruošti pagrindą 
GALILEO sistemai svarbu, kad rūpesčiai dėl šių programų būtų atskirti ir kad EGNOS galėtų 
būti valdoma nepriklausomai nuo GALILEO vykdymo pažangos.

Pakeitimą pateikė Vladimír Remek

Pakeitimas 37
1 straipsnio 3 dalis

GALILEO programos pagrindu sukurta 
sistema yra savarankiška GNSS 
infrastruktūra, sudaryta iš palydovų sistemos 
ir antžeminių stočių.

GALILEO programos pagrindu sukurta 
sistema yra savarankiška GNSS 
infrastruktūra, sudaryta iš palydovų sistemos 
ir antžeminių stočių, išsidėsčiusių visame 
Žemės rutulyje, tinklo.

Or. cs
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Pagrindimas

Kitos politinės frakcijos pranešėjas mano, kad pasiūlyta formuluotė tiksliau atspindi būdą, 
kuriuo pasiūlytoji sistema veiks, ir sistemos infrastruktūros pobūdį.

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni

Pakeitimas 38
1 straipsnio 3a dalis (nauja)

Europos bendrija turėtų būti viso 
materialiojo ir nematerialiojo turto, 
sukurto ar suformuoto vykdant EGNOS ir 
GALILEO programas, ir EGNOS bei 
GALILEO sistemų savininkė.

Or. it

Pagrindimas

EGNOS ir GALILEO yra Europos palydovinės radijo navigacijos sistemos (GNSS) ramsčiai 
ir bus valdomos tik Europos bendrijos atsakomybe. Taigi būtina, kad Bendrija būtų abiejų 
sistemų savininkė.

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 39
4 straipsnio 4 dalis

4. Europos bendrijos sudarytuose 
susitarimuose ar sutartyse yra numatoma 
trečiųjų šalių dalyvavimo papildomai 
finansuojant programą galimybės sąlygos ir 
išsamios taisyklės.

4. Trečiosios šalys gali būti įtraukiamos 
teikiant papildomą programos finansavimą.
Europos bendrijos pagal EB sutarties 
300 straipsnio 3 dalį sudarytuose 
susitarimuose ar sutartyse su tokiomis 
trečiosiomis šalimis yra numatoma jų 
dalyvavimo sąlygos ir išsamios taisyklės, 
taip pat šių šalių teisės ir ilgalaikiais 
įsipareigojimai pagal programą.

Or. en

Pagrindimas

Ankstesnis trečiųjų šalių dalyvavimas buvo blogai valdomas, t. y. šios šalys niekuo 
neįsipareigojo. Taigi svarbu išaiškinti, kad trečiosios šalys gali prisijungti prie GALILEO tik 
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tam tikromis sąlygomis.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Pakeitimas 40
4 straipsnio 4 dalis

4. Europos bendrijos sudarytuose 
susitarimuose ar sutartyse yra numatoma 
trečiųjų šalių dalyvavimo papildomai 
finansuojant programą galimybės sąlygos ir 
išsamios taisyklės.

4. Valstybės narės gali teikti papildomą 
programos finansavimą. Trečiosios šalys ir 
tarptautinės organizacijos taip pat gali būti 
įtraukiamos teikiant papildomą programos 
finansavimą. Europos bendrijos sudarytuose 
susitarimuose ar sutartyse yra numatoma 
trečiųjų šalių dalyvavimo papildomai 
finansuojant programą galimybės sąlygos ir 
išsamios taisyklės.

Or. es

Pagrindimas

GALILEO sukurta kaip pasaulinė sistema. Valstybės narės gali teikti papildomą programos 
finansavimą, taip pat reikia ir trečiųjų šalių bei tarptautinių organizacijų finansavimo, jei 
sistema turi sėkmingai veikti visame pasaulyje. Susitarimai ir konvencijos, reguliuosiantys 
minėtąjį dalyvavimą, pagal Sutartį turėtų apimti terminus, sąlygas ir taisykles, kurie aiškiai 
apibrėžtų minėtojo dalyvavimo pobūdį.

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 41
5 straipsnis

EGNOS sistemos eksploatavimas reiškia 
šios infrastruktūros valdymą, sistemos 
priežiūrą, nuolatinį tobulinimą ir 
atnaujinimą, su programa susijusias 
sertifikavimo ir standartizavimo operacijas, 
sistemos rinkodarą.

EGNOS sistemos eksploatavimas reiškia 
šios infrastruktūros valdymą, sistemos 
priežiūrą, nuolatinį tobulinimą ir 
atnaujinimą, su programa susijusias 
sertifikavimo ir standartizavimo operacijas ir 
sistemos signalų rinkodarą.

Sistemos nuosavybės teisių perdavimas 
Komisijai įvyksta pasirašant sutartį su 
dabartiniais jos savininkais, pripažįstant 
investicijas, dėl kurių jie susitarė, ir 
užtikrinamas aukštos kokybės lygmens, 



AM\702557LT.doc 13/31 PE400.389v01-00

LT

nustatyto šiuo metu, bei  gamybinių 
sutarčių, vykdomų šiuo metu, tęstinumas 
laiktarpiu, kuris bus apibrėžtas. 

Or. fr

Pagrindimas

Komisija bus atsakinga už dabartinių EGNOS investuotojų lūkesčių vykdymą ir už programos 
tęstinumo užtikrinimą, naudojantis EGNOS sutartimis ir patyrusiais gamybiniais subjektais.

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 42
6 straipsnis

1. EGNOS eksploatavimą finansuoja 
Europos bendrija, nepažeisdama privačiojo 
sektoriaus dalyvavimo galimybės.

1. EGNOS eksploatavimą finansuoja 
Europos bendrija, nepažeisdama privačiojo 
sektoriaus dalyvavimo galimybės.

2. Europos bendrija sertifikuoja sistemą ir 
svarbiausias jos paslaugas naudotojams.
3. Europos bendrija remia skatinimo 
priemones ir EGNOS priedų pardavimą, 
siekdama išplėsti EGNO apimamą erdvę ir 
jos eksporto produktus, kad būtų pasirengta 
GALILEO atsiradimui šiose pasaulio 
dalyse. 
4. Europos bendrija atsakinga už prekybą 
suteikimais ir priešoperacinės veiklos 
sukūrimą, atsižvelgiant į būsimus 
GALILEO įjungimus pagal sutartis.  

2. EGNOS eksploatavimo atveju, pirmiausia 
bus sudaryta viešojo paslaugų pirkimo 
sutartis su privačiuoju sektoriumi. Vėliau 
eksploatavimą bus galima įtraukti į 
GALILEO veikimo etapą kaip sudedamąją 
jo dalį.

5. EGNOS eksploatavimo atveju, pirmiausia 
bus sudaryta viešojo paslaugų pirkimo 
sutartis su privačiuoju sektoriumi. Vėliau 
eksploatavimą bus galima įtraukti į 
GALILEO veikimo etapą kaip sudedamąją 
jo dalį.

Or. fr

Pagrindimas

Už EGNOS ir GALILEO sistemų sertifikavimą atsakinga tik Bendrija. Dėl laukiamų paslaugų 
pobūdžio ji taip pat bus atsakinga už įjungimą paslaugų, kurios pagal savo pobūdį yra 
viešosios, ir už eksporto rėmimo priemones.
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Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 43
6a straipsnis (naujas)

6a straipsnis
Turto nuosavybė

Europos bendrija siekia tapti  viso 
materialiojo ir nematerialiojo turto, 
sukurto ar suformuoto vykdant šias 
programas, savininke ir atitinkamai 
pradeda derybas su dabartiniais savininkais 
(pvz., EGNOS savininkais).

Or. en

Pagrindimas

Komisija negali būti savininke kol neįsigis teisių į nuosavybę. Pvz., šiuo metu dalis EGNOS 
priklauso Europos oro eismo valdymo institucijoms.

Pakeitimą pateikė Vladimír Remek

Pakeitimas 44
6a straipsnis (naujas)

6a straipsnis
Nuosavybė

Europos bendrija yra viso materialiojo ir 
nematerialiojo GALILEO turto, sukurto ar 
suformuoto šios sistemos kūrimo ir 
išdėstymo etapais, savininkė.

Or. xm

Pagrindimas

Faktas, kad Bendrija turėtų būti viso materialiojo ir nematerialiojo turto, sukurto ar 
suformuoto šios sistemos kūrimo ir išdėstymo etapais, savininkė logiškai išplaukia iš 
pakeitimo, iš pradžių pasiūlyto dėl finansavimo metodo, pagal kurį ES prisiėmė visą 
atsakomybę už finansavimą ir privatusis sektorius neįtrauktas.



AM\702557LT.doc 15/31 PE400.389v01-00

LT

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 45
7 straipsnio c punktas

c) su sistemų eksploatavimu susijusiai 
veiklai ir išankstiniams ar parengiamiesiems 
darbams, vykdomiems rengiantis paleisti 
sistemas į darbą.

c) su EGNOS ir GALILEO sistemų 
eksploatavimu susijusiai veiklai ir 
išankstiniams ar parengiamiesiems darbams, 
vykdomiems rengiantis paleisti sistemas į 
darbą.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 46
8 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. 1 dalyje nurodyta suma priklauso nuo 
veiksmingų iki sutarties sudarymo viešųjų 
pirkimų procedūrų ir derybų, kurios 
padeda gauti ekonominiu požiūriu 
naudingiausią pasiūlymą, eksploatacinį 
išbaigtumą, programos nenutrūkstamą 
tęstinumą, rizikos valdymą bei nuo 
pasiūlytos programų darbotvarkės 
laikymosi.

Or. en

Pagrindimas

Būtina atkreipti dėmsį į tai, kad GALILEO bus išdėstoma ir pristatoma augimo būdu.  kaip 
EGNOS ir visos sudėtingos sistemos ši sistema turėtų pradėti veikti įdiegus keletą programų 
ir jas suderinus, iki programos veiks visu pajėgumu ir bus baigtas sertifikavimas. Nuoroda į 
nenutrūkstamą tęstinumą susijusi su Tarybos rezoliucija dėl siekimo vengti prarasti 
ankstesnius IOV etapo, kuris vėl vykdomas, pasiekimus.

Pakeitimą pateikė Etelka Barsi-Pataky

Pakeitimas 47
8 straipsnio 4 dalis
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4. Į šio straipsnio pirmojoje pastraipoje 
nurodytą sumą neįtraukti nenumatyti 
finansiniai įsipareigojimai, kuriuos Europos 
bendrija turėtų padengti, visų pirma su 
sistemų priklausymu viešajam sektoriui 
susiję įsipareigojimai. Atsižvelgdama į tokią 
padėtį, Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateiks tinkamus pasiūlymus.

4. Į šio straipsnio pirmojoje pastraipoje 
nurodytą sumą neįtraukti nenumatyti 
finansiniai įsipareigojimai, kuriuos Europos 
bendrija turėtų padengti, visų pirma su 
sistemų priklausymu viešajam sektoriui 
susiję įsipareigojimai. Taigi Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai 2010 m. 
pateiks pasiūlymą kartu su savo vidurio 
laikotarpio ataskaita, siekdama suteikti 
galimybę biudžeto valdymo institucijai 
nuspręsti dėl reikalingo finansavimo nuo 
2014 m. prasidėsiančiu finansinio 
planavimo laikotarpiu, taip pat dėl visų 
įpareigojimų, būtinų komercinės veiklos 
etapu dėl atsakomybės, susijusios su 
sistemos priklausymu viešajam sektoriui.

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 48
8 straipsnio 4 dalis

4. Į šio straipsnio pirmojoje pastraipoje 
nurodytą sumą neįtraukti nenumatyti 
finansiniai įsipareigojimai, kuriuos Europos 
bendrija turėtų padengti, visų pirma su 
sistemų priklausymu viešajam sektoriui 
susiję įsipareigojimai. Atsižvelgdama į tokią 
padėtį, Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateiks tinkamus pasiūlymus.

4. Į šio straipsnio pirmojoje pastraipoje 
nurodytą sumą neįtraukti nenumatyti 
finansiniai įsipareigojimai, kuriuos Europos 
bendrija turėtų padengti, visų pirma su 
sistemų priklausymu viešajam sektoriui ir 
rinkos skatinimu susiję įsipareigojimai. 
Taigi Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai 2010 m. pateiks pasiūlymą kartu su 
savo vidurio laikotarpio ataskaita, 
siekdama suteikti galimybę biudžeto 
valdymo institucijai nuspręsti dėl reikalingo 
finansavimo nuo 2013 m. prasidėsiančiu 
finansinio planavimo laikotarpiu, taip pat 
dėl visų įpareigojimų, susijusių su viešąja 
sistemos nuosavybe ir rinkos skatinimu, 
kuriuos Europos bendrija gali privalėti 
vykdyti.

Or. en
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Pagrindimas

Panašūs techniniai aspektai buvo minėti šiame pranešime, taip pat būtina paminėti teisines, 
finansines ir rinkos aplinkybes, susijusias su GALILEO.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein

Pakeitimas 49
9 straipsnis

Eksploatuojant sistemas gautos įplaukos Įplaukos
Pajamas iš sistemos eksploatavimo gauna 
Europos bendrija. Pajamos pervedamos į 
Bendrijos biudžetą, skiriamą Europos GNSS 
programoms. Jei skiriamų įplaukų bus 
daug daugiau nei numatyta, skyrimo 
principas bus persvarstytas.

Pajamas iš sistemos eksploatavimo gauna 
Europos bendrija. Pajamos gali būti
pervedamos į Bendrijos biudžetą, skiriamą 
Europos GNSS programoms, jei Taryba ir 
Europos Parlamentas šį pervedimą 
patvirtina.

Šių įplaukų paskirstymo sistema gali būti 
numatyta sutartyje ar sutartyse, kurios gali 
būti sudarytos su privačiuoju sektoriumi.

Šių įplaukų paskirstymo sistema gali būti 
numatyta sutartyje ar sutartyse, kurios gali 
būti sudarytos su privačiuoju sektoriumi.

Įplaukų pasidalijimo ar viršutinės kainų 
ribos priemonės gali būti numatytos bet 
kurioje sutartyje, sudarytoje su privačiuoju 
sektoriumi, ir būti susijusios su pajamomis, 
gautomis už paslaugų teikimą naudojantis 
GALILEO sistema, siekiant užtikrinti, kad 
vartotojai gautų aukštos kokybės paslaugas 
priimtinomis kainomis ir (arba) plėtoti 
naujas viešąsias paslaugas, kaip nurodyta I 
priede. 

Or. en

Pagrindimas

Kadangi viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė žlugo, nes privatusis sektorius turėjo 
sunkumų vertindamas riziką, ir GALILEO dabar bus visiškai finansuojama iš viešųjų lėšų, 
pagrįsta tikėtis, kad visuomenė gaus aukštos kokybės paslaugas už priimtiną kainą. Taigi, šito 
siekiant ir atsižvelgiant į rinkos analizę gali būti nustatytos įvairios reguliavimo priemonės.

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 50
10 straipsnio 1 dalis
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Viešasis programų valdymas yra pagrįstas 
griežtu Europos bendrijai atstovaujančios 
Komisijos, Europos GNSS priežiūros 
institucijos (toliau – priežiūros institucija)
ir Europos kosmoso agentūros 
kompetencijos ribų nustatymu.

Viešasis programų valdymas yra pagrįstas 
griežtu Europos bendrijai atstovaujančios 
Komisijos ir Europos kosmoso agentūros 
kompetencijos ribų nustatymu.

Or. de

Pagrindimas

Priežiūros institucijos užduotis, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1321/2004 2 straipsnyje, 
pirmiausia buvo teiksti licencijas privačioms įmonėms, kurios iš pradžių turėjo vykdyti 
GALILEO programas. Nepavykus sudaryti konsorciumo ir pateikus reglamento pasiūlymą su 
pakeitimais ši užduotis nereikalinga, todėl reikėtų panaikinti priežiūros instituciją. Likusias 
užduotis taip pat gali prisiimti Komisija ir Europos kosmoso agentūra (angl. ESA).

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 51
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos atstovaujama Europos bendrija 
užtikrina programų įgyvendinimą, 
nepažeisdama Reglamento (EB) Nr. 
1321/2004 nuostatų. Tam Komisija parengia 
tinkamas priemones ir jai skiriami užduočiai 
įgyvendinti būtini ištekliai. Ji gali kreiptis į 
nepriklausomus ekspertus, kad pastarieji 
padėtų jai prižiūrėti programų valdymą. Ji 
taip pat gali prašyti valstybių narių ekspertų 
pagalbos ir atlikti finansinio ar techninio 
pobūdžio patikrinimus.

Komisijos atstovaujama Europos bendrija 
užtikrina programų įgyvendinimą, 
nepažeisdama Reglamento (EB) Nr. 
1321/2004 nuostatų. Tam Komisija parengia 
tinkamas priemones ir jai skiriami užduočiai 
įgyvendinti būtini ištekliai bei suteikiamos 
atitinkamos teisės. Ji taip pat gali prašyti 
valstybių narių ekspertų pagalbos ir atlikti 
finansinio ar techninio pobūdžio 
patikrinimus.

Or. en

Pagrindimas

Naudinga paminėti, kad Komisija ne tik turi remtis tinkamais ištekliais, bet jai gali reikėti 
atitinkamų teisių, kad galėtų atlikti savo misiją.

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 52
12 straipsnis
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12 straipsnis Išbraukta.
Priežiūros institucijos (ASG) vaidmuo

Priežiūros institucija, be pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 1321/2004 jai numatytų užduočių, 
padeda Komisijai visais su programomis 
susijusiais klausimais, dėl kurių Komisija 
jos prašo pagalbos. Ji administruoja ir 
kontroliuoja Europos bendrijos specialiai 
pagal programas jai skirtų lėšų naudojimą. 
Šios lėšos priežiūros institucijai 
perduodamos sprendimu dėl įgaliojimo, 
pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002 54 straipsnio 2 dalį ir 
Reglamento (EB) Nr. 1321/2004 nuostatas.
Remdamasi pirmojoje pastraipoje nurodytu 
sprendimu dėl įgaliojimo, Komisija su 
priežiūros institucija sudaro susitarimą dėl 
įgaliojimo. Susitarime dėl įgaliojimo 
numatomos bendrosios priežiūros 
institucijai patikėtų lėšų administravimo 
sąlygos ir visų pirma įgyvendintini 
veiksmai, susieto finansavimo paketas, 
administravimo tvarka, priežiūros ir 
kontrolės priemonės.

Or. de

Pagrindimas

Priežiūros institucijos užduotis, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1321/2004 2 straipsnyje, 
pirmiausia buvo teiksti licencijas privačioms įmonėms, kurios iš pradžių turėjo vykdyti 
GALILEO programas. Nepavykus sudaryti konsorciumo ir pateikus reglamento pasiūlymą su 
pakeitimais ši užduotis nereikalinga, todėl reikėtų panaikinti priežiūros instituciją. Likusias 
užduotis taip pat gali prisiimti Komisija ir Europos kosmoso agentūra (angl. ESA).

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Pakeitimas 53
12a straipsnis (naujas)

12a straipsnis
Principai, kuriais paremti viešieji pirkimai, 

susiję su GALILEO išdėstymo etapu
GALILEO išdėstymo etapu Bendrijos 
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viešųjų pirkimų taisyklės, inter alia, 
pagrįstos šiais principais:
a) konkurencingi konkursai visiems 
paketams vykdant vieną procedūrą, kurios 
būdu bet kuris teisinis subjektas ar 
konkurse teisinio subjekto, kuris yra grupės 
narys, atstovaujama grupė gali varžytis dėl 
tapimo daugiausia dviejų iš šešių 
pagrindinių darbų paketų rangovu;
b) bet 40 proc. visos veiklos vertės turi būti 
paskirstyta subrangovams konkurencingo 
konkurso būdu įvairiais etapais įmonėms, 
nepriklausančioms grupėms, kurių 
subjektas yra pagrindinis vieno iš 
pagrindinių darbų paketų rangovas.

Or. es

Pagrindimas

Reglamentas turėtų apimti ir reglamentuoti viešųjų pirkimų politiką, kurios reikia laikytis. Be 
to, I priede turėtų būti pateikti paketai, į kuriuos turėtų būti suskirstytas viešasis pirkimas ir 
kurie turėtų patekti į 40 proc. sudarančią subrangos apimtį.

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 54
13 straipsnio 2 dalis

Susitarime numatomos bendrosios Europos 
kosmoso agentūrai patikėtų lėšų 
administravimo sąlygos ir visų pirma 
įgyvendintini veiksmai, susieto finansavimo 
paketas, administravimo tvarka, priežiūros ir 
kontrolės priemonės, netinkamo susitarimo 
vykdymo atveju taikomos priemonės, 
nuosavybės į materialųjį ir nematerialųjį 
turtą sistema.

Daugiamečiame susitarime numatomos 
bendrosios Europos kosmoso agentūrai 
patikėtų lėšų administravimo sąlygos ir visų 
pirma įgyvendintini veiksmai ( pvz., 
sistemos išdėstymo augimo būdu planas), 
susieto finansavimo paketas, administravimo 
tvarka, priežiūros ir kontrolės priemonės, 
netinkamo susitarimų vykdymo atveju 
taikomos priemonės, materialiojo ir viso
nematerialiojo turto nuosavybės sistema.

Or. en

Pagrindimas

Būtina atkreipti dėmsį į tai, kad GALILEO bus išdėstoma ir pristatoma augimo būdu.  Kaip 
EGNOS ir visos sudėtingos sistemos ši sistema turėtų pradėti veikti įdiegus keletą programų 
ir jas suderinus, iki programos veiks visu pajėgumu ir bus galima baigti sertifikavimą.
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Pakeitimą pateikė Etelka Barsi-Pataky

Pakeitimas 55
13 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Daugiamečiame susitarime taip pat 
nustatoma, kad:
a) Europos kosmoso agentūra taiko 
Bendrijos viešųjų pirkimų taisykles;
b) Europos kosmoso agentūra užtikrina 
skaidrią ir laiku teikiamą informaciją apie 
viešuosius pirkimus ir aiškiai praneša apie 
taikomas viešųjų pirkimų taisykles, 
atrankos kriterijus ir visus kitus susijusius 
klausimus;
c) pagal daugiametį susitarimą vykdomų 
viešųjų pirkimų tikslas –pasiekti atviros 
prieigos ir sąžiningos konkurencijos per 
pramoninio tiekimo grandinę ir skatinti 
darnų visų valstybių narių privačiojo 
sektoriaus veikėjų dalyvavimą. Europos 
kosmoso agentūra vengia kurti ar stiprinti 
dominuojančią padėtį;
d) Europos kosmoso agentūra su 
infrastruktūra susijusius susitarimus 
rūšiuoja į pagrindinius ir papildomo darbo 
paketus;
e) siekiant sumažinti su technologijomis ir 
pramone susijusį pavojų ir priklausomumą 
bei geriau kontroliuoti programų sąnaudas 
ir planus, kai tik galima, turi būti atliekami 
lygiagretūs pirkimai iš dviejų tiekėjų;
f) kai pirkimai iš dviejų tiekėjų neįmanomi, 
sutartyje turi būti numatoma, kad 
rangovas, sudarydamas subrangos sutartis, 
turi taikyti Bendrijos viešųjų pirkimų 
sutarčių taisykles ir atsižvelgti į šiame 
straipsnyje nurodytus tikslus. Subrangos 
sutarties apimtis ir vertė, kurias turi 
nustatyti pagrindinis rangovas, viešojo 
pirkimo iš vieno tiekėjo atveju turi sudaryti 
sutarties dalį;
g) derėdamasi dėl sutarčių, GALILEO 
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programos projektavimo ir kūrimo etapais 
Europos kosmoso agentūra turėtų 
tinkamai, atsižvelgti į svarbius sprendimus, 
investicijas ir laimėjimus.

Or. en

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 56
13 straipsnio 2a dalis (nauja)

Daugiamečiame susitarime taip pat 
nustatoma, kad:
a) Europos kosmoso agentūra taiko 
Bendrijos viešųjų pirkimų taisykles;
b) Europos kosmoso agentūra užtikrina 
skaidrią ir laiku teikiamą informaciją apie 
viešuosius pirkimus ir aiškiai praneša apie 
taikomas viešųjų pirkimų taisykles, 
atrankos kriterijus ir visus kitus susijusius 
klausimus;
c) pagal daugiametį susitarimą vykdomų 
viešųjų pirkimų tikslas – pasiekti atviros 
prieigos ir sąžiningos konkurencijos per 
pramoninio tiekimo grandinę ir skatinti 
darnų visų valstybių narių privačiojo 
sektoriaus veikėjų dalyvavimą. Europos 
kosmoso agentūra vengia kurti ar stiprinti 
dominuojančią padėtį;
d) Europos kosmoso agentūra su 
infrastruktūra susijusius susitarimus 
rūšiuoja į pagrindinio ir papildomo darbo 
segmentų paketus;
e) sutartys sudaromos lygiagrečiai, vykdant 
viešuosius pirkimus iš dviejų tiekėjų, 
žemesniu nei segmentas lygmeniu 
kiekvienu atveju, kai galima, siekiant 
sumažinti su technologijomis ir pramone 
susijusį pavojų ir priklausomybę bei geriau 
kontroliuoti bendras programos sąnaudas 
ir laiko grafikus.  Jei konkurso metu 
pasirinktos trečiosios šalies įmonės 
paslaugos, kita įmonė turi būti įsikūrusi 
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Europos Sąjungoje ir su ja turi būti 
sudaryta sutartis dėl tokios pat sutartinio 
darbo dalies;
f) kai pirkimai iš dviejų tiekėjų neįmanomi, 
sutartyje turi būti numatoma, kad 
rangovas, sudarydamas subrangos sutartis, 
turi taikyti Bendrijos viešųjų pirkimų 
sutarčių taisykles ir atsižvelgti į šiame 
straipsnyje nurodytas nuostatas. Subrangos 
sutarties apimtis ir vertė, kurias turi 
nustatyti pagrindinis rangovas, viešojo 
pirkimo iš vieno tiekėjo atveju turi sudaryti 
sutarties dalį;
g) derėdamasi dėl sutarčių, GALILEO 
Europos kosmoso agentūra turėtų tinkamai 
atsižvelgti į programos projektavimo ir 
kūrimo etapo sprendimus, jau sudarytas 
sutartis, investicijas ir paslaugas, jei jie 
svarbūs.

Or. de

Pagrindimas

Die gemeinschaftlichen Rechtvorschriften über öffentliche Aufträge müssen angewendet 
werden. Offener Zugang und fairer Wettbewerb sind in der gesamten industriellen Lieferkette 
zu gewährleisten, damit die Bildung von Monopolen verhindert wird.  Bei den 
Ausschreibungen im Rahmen des Programms ist ein Ansatz erforderlich, mit dem eine 
ausgewogene Beteiligung europäischer Unternehmen sichergestellt wird, weil sie bereits in 
der Entwicklungsphase wertvolles Know-how erworben haben.  In allen Mitgliedstaaten 
müssen die Akteure und insbesondere kleine und mittlere Unternehmen die Möglichkeit 
haben, sich an den Ausschreibungen im Rahmen von Galileo zu beteiligen.

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 57
13 straipsnio 2a dalis (nauja)

Daugiamečiame susitarime taip pat 
nustatoma, kad:
a) Europos kosmoso agentūra taiko 
Bendrijos viešųjų pirkimų taisykles;
b) Europos kosmoso agentūra užtikrina 
skaidrią ir laiku teikiamą informaciją apie 
programos bendrąjį planą ir apie kiekvieną 
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atskirą jos etapą (pvz., sistemos augimą) bei 
jų vykdymą. Ypač ji aiškai informuoja apie 
taikomas viešųjų pirkimų taisykles, 
atrankos kriterijus ir visus kitus susijusius 
klausimus; 
c) pagal daugiametį susitarimą vykdomų 
viešųjų pirkimų tikslas – užtikrinti 
programos tęstinumą, ankstesnių 
pasiekimų panaudojimą, tinkamą rizikos
valdymą, sąnaudų rentabilumą ir pasiekti 
atviros prieigos ir sąžiningos konkurencijos 
per pramoninio tiekimo grandinę ir skatinti 
darnų visų valstybių narių privačiojo 
sektoriaus veikėjų dalyvavimą. Europos 
kosmoso agentūra vengia kurti ar stiprinti 
dominuojančią padėtį užtikrindama 
ilgalaikius tiekimus, pramonės 
konkurencingumą, pačius aukščiausius 
technologinius standartus ir moderniausius 
sprendimus;
d) Europos kosmoso agentūra su 
infrastruktūra susijusius susitarimus 
rūšiuoja į pagrindinius ir papildomo darbo 
paketus;
e) siekiant sumažinti su technologijomis ir 
pramone susijusį pavojų ir priklausomumą 
bei geriau kontroliuoti programų sąnaudas 
ir planus bei mažinti programos riziką, kai 
tik galima, turi būti atliekami lygiagretūs 
pirkimai iš dviejų tiekėjų;
f) kai pirkimai iš dviejų tiekėjų neįmanomi, 
sutartyje turi būti numatoma, kad 
rangovas, sudarydamas subrangos sutartis, 
turi taikyti Bendrijos viešųjų pirkimų 
sutarčių taisykles ir atsižvelgti į šiame 
straipsnyje nurodytus tikslus;
g) derėdamasi dėl sutarčių, Europos 
kosmoso agentūra turėtų tinkamai 
atsižvelgti į ankstesnius Bendrijos ir 
Europos kosmoso agentūros sprendimus, 
investicijas ir laimėjimus, pasiektus 
GALILEO programos projektavimo ir 
kūrimo etapais, jei jie svarbūs;
h) Europos kosmoso agentūra organizuoja 
valdymą taip, kad sprendimų priėmimas ir 
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ataskaitų teikimas būtų greiti ir veiksmingi.

Or. en

Pagrindimas

Transporto tarybos rezoliucija užtikrinama programos tęstinumas, ekonominiu požiūriu 
naudingiausių pasiūlymų pasirinkimas, ilgalaikė perspektyva, aukšto lygio eksploataciniai 
rezultatai ir kokybė, tuo pat metu rizika neperžengia protingų ribų.

Siekiant išvengti painiavos, svarbu aiškiai apibrėžti, kad bus tinkamai atsižvelgta tik į 
ankstesnius EGNOS ir GALILEO pasiekimus, kuriuos tinkamai finansavo Bendrija ir (arba) 
Europos kosmoso agentūra. Kitos iniciatyvos (t. y. ankščiau minėtų dviejų institucijų 
nefinansuotos) gali būti sudėtingesnės, susijusios su didesne rizika ir didesne programos 
kaina, taip pat gali sudaryti nepageidaujamų konkurencijos, kurios reikalauja Taryba, 
iškraipymų.

Pakeitimą pateikė Den Dover

Pakeitimas 58
13 straipsnio 2a dalis (nauja)

Daugiamečiame susitarime taip pat 
nustatoma, kad:
a) Europos kosmoso agentūra taiko 
Bendrijos viešųjų pirkimų taisykles;
b) Europos kosmoso agentūra užtikrina 
skaidrią ir laiku teikiamą informaciją apie 
viešuosius pirkimus ir aiškiai praneša apie 
taikomas viešųjų pirkimų taisykles, 
atrankos kriterijus ir visus kitus susijusius 
klausimus;
c) pagal daugiametį susitarimą vykdomų 
viešųjų pirkimų tikslas – pasiekti atviros 
prieigos ir sąžiningos konkurencijos per 
pramoninio tiekimo grandinę ir skatinti 
darnų visų valstybių narių privačiojo 
sektoriaus veikėjų dalyvavimą. Europos 
kosmoso agentūra vengia kurti ar stiprinti 
dominuojančią padėtį;
d) Europos kosmoso agentūra su 
infrastruktūra susijusius susitarimus 
rūšiuoja į pagrindinius ir papildomo darbo 
paketus;



PE400.389v01-00 26/31 AM\702557LT.doc

LT

e) Siekiant sumažinti su technologijomis ir 
pramone susijusį pavojų ir priklausomumą 
bei geriau kontroliuoti programų sąnaudas 
ir planus, kai tik galima, turi būti atliekami 
lygiagretūs pirkimai iš dviejų tiekėjų;
f) kai pirkimai iš dviejų tiekėjų neįmanomi, 
sutartyje turi būti numatoma, kad 
rangovas, sudarydamas subrangos sutartis, 
turi taikyti Bendrijos viešųjų pirkimų 
sutarčių taisykles ir atsižvelgti į šiame 
straipsnyje nurodytus tikslus. Subrangos 
sutarties apimtis ir vertė, kurias turi 
nustatyti pagrindinis rangovas, viešojo 
pirkimo iš vieno tiekėjo atveju turi sudaryti 
sutarties dalį;
g) derėdamasi dėl sutarčių, Europos 
kosmoso agentūra turėtų tinkamai, 
atsižvelgti į svarbius sprendimus, 
investicijas ir laimėjimus, pasiektus 
GALILEO programos projektavimo ir 
kūrimo etapais.

Or. en

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni

Pakeitimas 59
13 straipsnio 3a dalis (nauja)

Viešųjų pirkimų sutarčių tikslas –
garantuoti sąžiningą konkurenciją visais 
pramoninio tiekimo grandinės etapais ir 
skatinti darnų visų valstybių narių 
privačiojo sektoriaus veikėjų, ypač MVĮ, 
dalyvavimą ir vengti kurti ar stiprinti 
dominuojančią padėtį. 
Jei galima, reikėtų imtis priemonių 
užtikrinti tiekimą iš dviejų lygiagrečių 
šaltinių, siekiant sumažinti su 
technologijomis ir pramone susijusį pavojų 
bei geriau kontroliuoti programos 
sąnaudas ir laiko grafikus.

Or. it



AM\702557LT.doc 27/31 PE400.389v01-00

LT

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad sutartims dėl viešųjų paslaugų būtų taikomos Bendrijos taisyklės. 
Būtina užtikrinti laisvos prieigos ir konkurencijos visoje pramoninių tiekimų grandinėje 
sąlygas, siekiant išvengti monopolijų. Programai reikalingos sutarčių dėl viešųjų paslaugų 
taisyklės, kurios garantuotų proporcingą Europos pramonės, ypač mažų ir vidutinių įmonių, 
kurios privalo turėti galimybę dalyvauti GALILEO viešuosiuose pirkimuose, dalyvavimą. 

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 60
13 straipsnio 3a dalis (nauja)

Įvairiais projekto etapais užtikrinamas 
proporcingas visų valstybių narių 
dalyvavimas. Be to, kad visų valstybių narių 
suinteresuotosios šalys, ypač mažos ir 
vidutinės įmonės, turi galimybių plėtotis ir 
taikyti naujoves, naudodamosi mokslinėmis 
technologijų žiniomis, gautomis iš 
GALILEO viešųjų pirkimų.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į GALILEO projekto apimtį ir visuomeninę svarbą, jo viešųjų pirkimų principais 
būti skatinama laisva prieiga ir sąžininga konkurencija visoje pramoninių tirkimų grandinėje 
visose valstybėse narėse. Ypač MVĮ turi turėti tinkamas galimybes plėtotis ir taikyti naujoves, 
naudodamosi GALILEO viešaisiais pirkimais. Tai pabrėžė pranešėjas 16 pakeitimo 
pagrindime. Aiškumo ir skaidrumo dėlei reglamente turėtų būti tiksliai apibrėžta, kad reikia 
proporcingo suinteresuotųjų šalių dalyvavimo, įskaitant visų valstybių narių VMĮ. 

Pakeitimą pateikė Den Dover

Pakeitimas 61
13 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisija stebi ir vertina Europos kosmoso 
agentūros viešųjų pirkimų procedūras, 
konkurenciją ir atitinkamas ES rinkas bei 
kas ketvirtį teikia ataskaitas Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Or. en
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Pagrindimas

Pagal šį straipsnį nereikalaujama, kad Komisija teiktų Europos Parlamentui ir tarybai 
GALILEO projekto pažangos ataskaitas reguliariai. Pagal čia minimą procedūrą 
užtikrinama, kad EP ir Taryba galės stebėti GALILEO projekto plėtrą ir višuosius pirkimus ir 
vispusiškai naudotis savo bendra politine atsakomybe už programą.

Pakeitimą pateikė Vladimír Remek

Pakeitimas 62
14 straipsnio 2 dalis

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4
ir 7 straipsniai, laikantis to 
sprendimo 8 straipsnio nuostatų.

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5
ir 7 straipsniai, laikantis to 
sprendimo 8 straipsnio nuostatų.

Or. cs

Pagrindimas

Pagal pasiūlymą dėl reglamento Europos GNSS programų komitetas turi nustatyti 
įgyvendinimo taisykles, ypač patvirtindamas daugiametę ir metinę darbų programą. Valstybės 
narės turėtų būti kiek galima labiau įtrauktos priimant šiuos svarbius įgyvendinimo 
sprendimus. Iš komitologijos procedūrų labiausiai tinkama yra Sprendimo 1999/468/EB 5 
straipsnyje nustatyta reguliavimo procedūra. Pagal Reglamentą (EB) Nr. 680/2007 (dėl 
Bendrijos finansinės pagalbos teikimo transeuropinių transporto ir energetikos tinklų srityje) 
įsteigtas komitetas, kuris, be kita ko, taip pat priima sprendimus dėl TEN-T finansavimo 
daugiametės ir metinės darbų programos, yra taip pat reguliavimo organas.

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 63
14 straipsnio 4 dalis

4. Priežiūros institucijos valdymo tarybos 
atstovai dalyvauja Europos GNSS 
programų komiteto darbuose. Europos 
kosmoso agentūros navigacijos programų 
tarybos atstovai taip pat gali dalyvauti 
Europos GNSS programų komiteto 
darbuose, laikydamiesi darbo tvarkos 
taisyklėse nustatytų sąlygų.

4. Europos kosmoso agentūros navigacijos 
programų tarybos atstovai taip pat gali 
dalyvauti Europos GNSS programų komiteto 
darbuose, laikydamiesi darbo tvarkos 
taisyklėse nustatytų sąlygų. Europos 
Parlamentas turi stebėtojo statusą.

Or. de
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į šių programų svarbą ir finansines pasekmes būtina, kad Europos Parlamento 
atstovai stebėtų Europos GNSS programų komiteto darbą. Taip būtų užtikrinama geresnis 
visuomenės informavimas ir didesnis skaidrumas. Be to, priežiūros institucijos vaidmenį 
reikėtų persvarstyti atsižvelgiant į naujus susitarimus, pasiūlytus dėl šių programų 
įgyvendinimo.

Pakeitimą pateikė Den Dover

Pakeitimas 64
14 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Kas ketvirtį Komisija teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai faktinės pažangos, 
padarytos įgyvendinant GALILEO 
projektui parengtas programas, finansinių 
pasekmių ir rinkos galimybių ataskaitas.

Or. en

Pagrindimas

Pagal esamą 4a (naują) dalį nereikalaujama, kad Komisija teiktų Europos Parlamentui ir 
tarybai GALILEO projekto pažangos ataskaitas reguliariai. Pagal čia minimą procedūrą 
užtikrinama, kad EP ir Taryba galės stebėti GALILEO projekto plėtrą ir višuosius pirkimus ir 
vispusiškai naudotis savo bendra politine atsakomybe už programą.

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 65
Priedas, Europos GNSS programos tikslai 2 įtrauka

• Teikti žmonių gyvybės apsaugos paslaugą 
(angl. Safety of Life Service arba SoL), 
skirtą vartotojams, kuriems apsauga yra 
labai svarbi, ypač aviacijos, jūrų transporto 
ir geležinkelių sektorių poreikiams tenkinti. 
Tokia paslauga taip pat atitinka tęstinumo 
reikalavimą ir atlieka patikimumo funkciją, 
leidžiančią įspėti vartotojus, jei sistema 
veikia netinkamai;

• Teikti žmonių gyvybės apsaugos paslaugą 
(angl. Safety of Life Service arba SoL), 
skirtą vartotojams, kuriems apsauga yra 
labai svarbi, ypač aviacijos, jūrų transporto,
geležinkelių ir kelių sektorių poreikiams 
tenkinti. Tokia paslauga taip pat atitinka 
tęstinumo reikalavimą ir atlieka patikimumo 
funkciją, leidžiančią įspėti vartotojus, jei 
sistema veikia netinkamai;

Or. fr



PE400.389v01-00 30/31 AM\702557LT.doc

LT

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Pakeitimas 66
a priedas (naujas)

Parlamento pakeitimai

a priedas
Viešųjų pirkimų struktūra

Pagrindinės Europos kosmoso 
agentūrai pagal sutartis 
atliekamų darbų grupės

Aprašymas

Darbų su sistemomis grupė

1.   Sistemų inžinerija Sudaroma sutartis su mišria gamybine grupe, kuri padeda pasirinkti sistemų projektus 
ir šiuo klausimu priimti sprendimus. Ši gamybinė grupė padeda ESA viso įgyvendinimo 
proceso metu, įskaitant sistemų specifikaciją, visų infrastruktūros sudedamųjų dalių 
veiklos analizę, testavimą, tikrinimą ir patvirtinimą.

Tiekimo darbų grupė

2.   Antžeminės projekto 
infrastruktūros 
užbaigimas

Antžeminės projekto infrastruktūros sudedamųjų dalių (navigacijos signalų ir 
pranešimų teikimo) užbaigimas tobulinant parengtą eksploatuoti infrastruktūrą ir 
visiškai parengiant darbui papildomus įrenginius.

3.   Antžeminės kontrolės 
infrastruktūros 
užbaigimas

Antžeminės kontrolės infrastruktūros sudedamųjų dalių (atskirų palydovų kontrolės) 
užbaigimas tobulinant parengtą eksploatuoti infrastruktūrą ir visiškai parengiant 
darbui papildomus įrenginius. 

4.   Iš viso 26 palydovai:
a. A grupės palydovai
b. B grupės palydovai
c. C grupės palydovai

Pirmąją grupę sudaro nuo 10 iki 12 palydovų. 
Antrąją grupę sudaro nuo 6 iki 8 palydovų priklausomai nuo tuo, kaip pavyko paleisti į 

orbitą A grupės palydovus. 
Trečiąją grupę sudaro nuo 6 iki 8 palydovų priklausomai nuo tuo, kaip pavyko paleisti į 

orbitą B grupės palydovus.

5.   Paleidimo įrenginiai Sutartis dėl palydovų paleidimo paslaugų, susijusių su dvejų arba, jei galima, daugiau 
techniškai nepriklausomų paleidimo įrenginių tipų.

Eksploatavimo darbų grupė
6.  Eksploatavimas Eksploatavimo darbus pagal sutartį atlieka operatorius. Operatorius koordinuoja visą 

Galileo darbo procesą siekdamas užtikrinti sėkmingą navigaciją. Galileo sistema 
eksploatuojama ją valdant iš dvejų Galileo palydovų valdymo centrų (antžeminio signalų 
siuntimo ir priėmimo bei antžeminio valdymo) Fucine ir Oberpfaffenhofene; ir Žmonių 
gyvybės apsaugos centro Madride, kurie dirba 24 valandas 7 dienas per savaitę ir kurie yra 
atsakingi už žmonių gyvybės apsaugos įvairių rūšių paslaugas ir būdus. Žmonių gyvybės 
apsaugos centrą sudarys būtini moduliai, kuriais bus užtikrinamas antžeminiu signalų 
siuntimu ir priėmimu atliekant archyvavimą išjungus ir antžeminio valdymo segmentu, 
turinčio tokią pačią fizinę konfigūraciją ir lygiavertes funkcines savybes kaip ir kitų 
antžeminio valdymo segmentų, pagrįstos sistemos tinkamas vientisumo, nepertraukiamumo 
ir tinkamumo lygis. Operatoriaus užduotis  šių centrų pagalba užtikrinti sėkmingą projekto 
vykdymą, kontroliuoti eksploatavimo būklę ir užtikrinti visos antžeminės infrastruktūros ir 
su ja susijusio ryšių tinklo priežiūrą bei valdyti savo priežiūros veiklą.
Komisija atkreipia dėmesį, kad Žmonių gyvybės apsaugos centras gali nuspręsti 
persitvarkyti į visiškai kompetentingą, lygiavertį Galileo palydovų valdymo centrą, kurio 
turtas priklausys Bendrijai. Investicijos, reikalingos šiai pertvarkai, nesudarys papildomų 
išlaidų Bendrijos priimtam Europos GNSS programų 20072013 m. biudžetui.
Nepakenkdama Oberpfaffenhofene ir Fucino mieste esančių centrų darbiniams 
pajėgumams, Komisija tokiu atveju užtikrins, jog minėtasis centras iki 2013 m. bus visiškai 
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kompetentingas alikti Galileo valdymo centro funkcijas, jei jis sugebės atitikti visus būtinus 
reikalavimus, taikomus visiems centrams, ir bus įtrauktas į aukščiau minėtą Galileo tinklą, 
kurį sudaro trys centrai.

* Jeigu grupėmis suskirstyti darbai arba palydovų grupių siuntimas bus atlikti nepatenkinamai, gali būti atliekami pataisymai, įskaitant 
konkurso dėl likusių darbų atlikimo paskelbimą.

Papildomos Europos kosmoso agentūrai 
pagal sutartis atliekamų darbų grupės

Aprašymas

Matavimo imtuvai Sutartys su keletu tiekėjų dėl matavimo imtuvų gamybos.

Paslaugų sutartys Sutartys su įvairiais paslaugų teikėjais ir centrais siekiant užtikrinti tinkamą visos sistemos struktūros veikimą, pavy
paslaugos teikėju, geodezijos paslaugos teikėju, paieškos ir gelbėjimo sąsajomis.  

Infrastruktūros tiekimo elementai Infrastruktūros elementai, kurie suteikiami nepriklausomai nuo pirmiau nurodytų paslaugų sutarčių, pavyzdžiui, Galileo s
stebėsenos centras, kurį valdys GSA.

Papildomos Komisijai pagal sutartis 
atliekamų darbų grupės

Aprašymas

Veiklos įvertinimas Sutartis dėl nepriklausomo veiklos rodiklių įvertinimo.

Or.

Pagrindimas

Nėra prasmės įtraukti pirkimų politiką, kurią reikės vykdyti, nurodant, kad parengiamojo 
etapo darbai suskirstyti į paketus, tačiau iš tiesų šių paketų neįtraukiant.
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