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Etelka Barsi-Pataky
Grozītais priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas satelītu 
radionavigācijas programmu (EGNOS un Galileo) turpmāko īstenošanu

Regulas priekšlikums (COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Vladimír Remek

Grozījums Nr. 23
9. apsvērums

(9) Pētniecībai veltītās Galileo programmas 
daļas, proti, definēšanas un izstrādes posmu, 
lielā mērā sedza no Eiropas tīkliem 
paredzētā Kopienas budžeta. Tā kā nav 
reālas privātā sektora iesaistīšanās, Eiropas 
Kopienai ir pilnībā jāfinansē arī izvēršanas 
posms. Sistēmas ekspluatēšanai paredzēts 
noslēgt pakalpojumu koncesijas līgumus vai 
publiskā sabiedrisko pakalpojumu līgumus 
ar privāto sektoru.

(9) Pētniecībai veltītās Galileo programmas 
daļas, proti, definēšanas un izstrādes posmu, 
lielā mērā sedza no Eiropas tīkliem 
paredzētā Kopienas budžeta. Plānots, ka 
Eiropas Kopiena pilnībā finansēs izvēršanas 
posmu. Vēlāk sistēmas ekspluatēšanai pēc 
2013. gada var noslēgt pakalpojumu 
koncesijas līgumus vai pakalpojumu valsts 
līgumus ar privāto sektoru.

Or. xm

Pamatojums

“Ēnu ziņotājs” uzskata, ka ierosinātās izmaiņas ir vajadzīgas, lai patiesāk un precīzāk 
atspoguļotu faktisko situāciju.
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Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 24
12. apsvērums

(12) Ar Padomes 2004. gada 12. jūlija 
Regulu (EK) Nr. 1321/2004 par Eiropas 
satelītu radionavigācijas programmu 
vadības struktūrām ir izveidota Eiropas 
GNSS Uzraudzības iestāde (turpmāk tekstā 
„Uzraudzības iestāde”).

svītrots

Or. de

Pamatojums

Regulas (EK) Nr. 1321/2004 2. pantā noteiktās Uzraudzības iestādes galvenais uzdevums bija 
izsniegt licences tiem privātajiem uzņēmumiem, kuriem sākotnēji bija jāīsteno Galileo
programmas. Pēc nesekmīgas konsorcija izveidošanas un nesekmīgas grozītā priekšlikuma 
regulai iesniegšanas šāds uzdevums vairs nav aktuāls, tādēļ ir jāizbeidz Uzraudzības iestādes 
darbība. Pārējo uzdevumu izpildi var uzņemties arī Komisija un ESA.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein

Grozījums Nr. 25
14. apsvērums

(14) Atbilstoši aplēsēm Galileo un EGNOS
sistēmu ieguldījumu un ekspluatācijas 
izmaksas laika posmā no 2007. līdz 
2013. gadam ir aptuveni 3,4 miljardi euro
pašreizējās cenās. 1 005 miljoni euro jau ir 
paredzēti pašreizējā finanšu plānojumā 
(2007.–2013. gadam) atbilstoši Komisijas 
tiesību akta priekšlikumam Galileo
programmas izvēršanas un ekspluatācijas 
posma īstenošanai. Minēto summu ir 
ierosināts palielināt par papildu 
2 100 miljoniem euro. Šo finanšu līdzekļu 
piešķiršanu pārskatīs pašreizējā finanšu 
plānā (2007.–2013. gadam). Šā finansējuma 
avots būs 2007. un 2008. gadā 2. un 
5. budžeta pozīcijā neizmantotās rezerves. 
Tālab grozītajā priekšlikumā noteiks, ka 

(14) Atbilstoši aplēsēm Galileo un EGNOS
sistēmu ieguldījumu un ekspluatācijas 
izmaksas laika posmā no 2007. līdz 2013. 
gadam ir aptuveni EUR 3,4 miljardi 
pašreizējās cenās. EUR 1 005 miljoni jau ir 
paredzēti pašreizējā finanšu plānojumā 
(2007.–2013. gadam) atbilstoši Komisijas 
tiesību akta priekšlikumam Galileo 
programmas izvēršanas un ekspluatācijas 
posma īstenošanai. Minēto summu ir 
ierosināts palielināt par papildu EUR 2400
miljoniem. Šo finanšu līdzekļu piešķiršana 
ir pārskatīta pašreizējā finanšu plānā 
(2007.–2013. gadam). Šā finansējuma avots 
ir 2007. gadā 2. budžeta pozīcijā 
neizmantotās rezerves, kas ir EUR 1600 
miljoni, EUR 200 miljoni no Elastības 
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Kopienas budžetā laika posmam no 
2007. līdz 2013. gadam Eiropas GNSS 
programmām jāparedz summa 3 105 miljonu 
euro apmērā. Šo izmaksu segšanai izmantos 
arī 300 miljonus eiro, kas Eiropas GNSS
programmām pieejami pētniecības un 
attīstības septītajā pamatprogrammā.

instrumenta un EUR 200 miljoni no 
pārskatītās 1.A izdevumu kategorijas. Tālab 
grozītajā priekšlikumā noteiks, ka Kopienas 
budžetā laika posmam no 2007. līdz 2013. 
gadam Eiropas GNSS programmām jāparedz 
summa EUR 3405 miljonu apmērā, tostarp 
EUR 400 miljoni, kas Eiropas GNSS
programmām pieejami pētniecības un 
attīstības septītajā pamatprogrammā.

Or. en

Pamatojums

Teksts precizēts saskaņā ar panākto vienošanos par finanšu shēmas pārskatīšanu.

Grozījumu iesniedza Etelka Barsi-Pataky

Grozījums Nr. 26
14.a apsvērums (jauns)

(14a) Piešķirot šos Kopienas finanšu 
līdzekļus, svarīgas ir efektīvas iepirkuma 
procedūras un sarunas par līgumu 
slēgšanu, lai panāktu vislielāko izdevīgumu 
un ierosinātā programmu grafika 
ievērošanu. To nodrošina Komisija.

Or. en

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Grozījums Nr. 27
14.a apsvērums (jauns)

(14a) Saskaņā ar  Eiropas Kopienu 
vispārējam budžetam piemērojamās 
Finanšu regulas 18. pantu dalībvalstis, 
trešās valstis un starptautiskas 
organizācijas Eiropas satelītu 
radionavigācijas programmām var sniegt 
finansiālu vai cita veida ieguldījumu, 
noslēdzot par to attiecīgus nolīgumus.
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Or. es

Pamatojums

Finanšu regulā aprakstītajiem finanšu pasākumiem ir jābūt par bāzi, uz kuru pamatojoties 
reglamentē finansiālos aspektus (līdzīgi, kā tas noticis sākumposmos attiecībā uz trešām 
valstīm) tādu valstu vai tādu starptautisku organizāciju līdzdalībai Galileo projektā, kuras var 
sniegt finansiālu vai cita veida ieguldījumu. Jāļauj iesaistīties ne tikai valstīm, bet arī 
starptautiskām organizācijām, lai gan šāda veida sadarbība jāīsteno atkarībā no atbilstīgu 
nolīgumu noslēgšanas. 

Grozījumu iesniedza David Hammerstein

Grozījums Nr. 28
16. apsvērums

(16) Turklāt Eiropas Kopienai būtu jāsaņem 
ieņēmumi no Galileo un EGNOS sistēmu 
ekspluatācijas, lai tādējādi atgūtu sākotnējos 
ieguldījumus. Tomēr līgumos, kurus ar laiku 
noslēgs ar privāto sektoru par sistēmu 
ekspluatāciju, varētu paredzēt ieņēmumu 
sadales mehānismu.

(16) Turklāt Eiropas Kopienai būtu jāsaņem 
ieņēmumi no Galileo un EGNOS sistēmu 
ekspluatācijas ar nosacījumu, ka 
ieguldījumu izmaksas šīm divām sistēmām 
pilnībā sedz no valsts līdzekļiem, lai tādējādi 
atgūtu ieguldījumus. Tomēr līgumos, kurus 
ar laiku noslēgs ar privāto sektoru par 
sistēmu ekspluatāciju, varētu paredzēt 
ieņēmumu sadales mehānismu. Ir jābūt 
iespējai jebkurā līgumā, kas noslēgts ar 
privāto sektoru, atrunāt ieņēmumu sadales 
vai maksimālās cenas noteikšanas 
mehānismus attiecībā uz ieņēmumiem no 
pakalpojumu sniegšanas saskaņā ar 
Galileo sistēmu, lai nodrošinātu, ka pircēji 
saņem kvalitatīvus pakalpojumus par 
taisnīgu cenu un/vai veido jaunus 
sabiedriskos pakalpojumus.

Or. en

Pamatojums

Tā kā publiskā un privātā sektora partnerība nebija sekmīga, jo privātais sektors neuzņēmās 
risku, un Galileo tiks pilnībā finansēts ar publisko finansējumu, noteikti ir pamatoti pieprasīt, 
lai sabiedrība saņemtu augstas kvalitātes pakalpojumus par izdevīgām cenām. Tādēļ un 
atkarībā no tirgus analīzes var paredzēt dažādus regulācijas mehānismus, lai to visu 
sasniegtu.
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Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 29
17. apsvērums

(17) Laba Galileo un EGNOS programmu 
publiskā vadība, pirmkārt, nozīmē to, ka 
Eiropas Kopienas, Uzraudzības iestādes un 
Eiropas Kosmosa aģentūras atbildība ir 
skaidri nodalīta, un, otrkārt, ka Komisijas 
pārstāvētā Eiropas Kopiena nodrošina 
programmu īstenošanu. Komisijai jāizstrādā 
piemēroti instrumenti, un tās rīcībā jābūt 
vajadzīgajiem resursiem jo īpaši palīdzības 
ziņā.

(17) Laba Galileo un EGNOS programmu 
publiskā vadība, pirmkārt, nozīmē to, ka 
Eiropas Kopienas un Eiropas Kosmosa 
aģentūras atbildība ir skaidri nodalīta, un, 
otrkārt, ka Komisijas pārstāvētā Eiropas 
Kopiena nodrošina programmu īstenošanu. 
Komisijai jāizstrādā piemēroti instrumenti, 
un tās rīcībā jābūt vajadzīgajiem resursiem 
jo īpaši palīdzības ziņā.

Or. de

Pamatojums

Regulas (EK) Nr. 1321/2004 2. pantā noteiktās Uzraudzības iestādes galvenais uzdevums bija 
izsniegt licences tiem privātajiem uzņēmumiem, kuriem sākotnēji bija jāīsteno Galileo
programmas. Pēc nesekmīgas konsorcija izveidošanas un nesekmīgas grozītā priekšlikuma 
regulai iesniegšanas šāds uzdevums vairs nav aktuāls, tādēļ ir jāizbeidz Uzraudzības iestādes 
darbība. Pārējo uzdevumu izpildi var uzņemties arī Komisija un ESA.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 30
18. apsvērums

(18) Uzraudzības iestādes galvenais 
uzdevums ir palīdzēt Komisijai visos ar 
programmu norisi saistītajos aspektos. 
Uzraudzības iestādei arī jāpārvalda līdzekļi, 
kas tai piešķirti konkrēti šajās programmās 
vai kurus tai Komisija uzticējusi atbilstīgi 
54. panta 2. punktam Padomes 2002. gada 
25. jūnija Regulā (EK, Euratom) 
Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko 
piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 
budžetam1, kurā grozījumi izdarīti ar 

svītrots

                                               
1 OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
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Padomes 2006. gada 13. decembra Regulu 
(EK, Euratom) Nr. 1995/2006.

Or. de

Pamatojums

Regulas (EK) Nr. 1321/2004 2. pantā noteiktās Uzraudzības iestādes galvenais uzdevums bija 
izsniegt licences tiem privātajiem uzņēmumiem, kuriem sākotnēji bija jāīsteno Galileo
programmas. Pēc nesekmīgas konsorcija izveidošanas un nesekmīgas grozītā priekšlikuma 
regulai iesniegšanas šāds uzdevums vairs nav aktuāls, tādēļ ir jāizbeidz Uzraudzības iestādes 
darbība. Pārējo uzdevumu izpildi var uzņemties arī Komisija un ESA.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 31
19. apsvērums

(19) Eiropas Kosmosa aģentūra, kura ir 
eksperts tehniskos jautājumos, noslēgs ar 
Eiropas Kopienu daudzgadu nolīgumu par 
programmu norises tehniskajiem aspektiem. 
Lai Komisija, kas pārstāv Eiropas Kopienu, 
varētu pilnībā īstenot savas revīzijas 
pilnvaras, šajā nolīgumā noteikti jāiekļauj 
vispārēji nosacījumi par Eiropas Kosmosa 
aģentūrai uzticēto līdzekļu pārvaldību un 
jāparedz, ka saskaņā ar šo nolīgumu 
noslēgtajiem līgumiem ir jāatbilst Kopienas 
tiesību aktiem publisko iepirkumu jomā. 
Tādējādi ir pietiekamā mērā jāņem vērā līdz 
šim sasniegtais un ieguldījumi, kuriem jau ir 
piekrists, kā arī — attiecīga gadījumā —
spēkā esošās vienošanās.

(19) Eiropas Kosmosa aģentūra, kura ir 
eksperts tehniskos jautājumos, noslēgs ar 
Eiropas Kopienu daudzgadu nolīgumu, kas 
saistīts ar programmu. Lai Komisija, kas 
pārstāv Eiropas Kopienu, varētu pilnībā 
īstenot savas revīzijas pilnvaras, šajā 
nolīgumā noteikti jāiekļauj vispārēji 
nosacījumi par Eiropas Kosmosa aģentūrai 
uzticēto līdzekļu pārvaldību un jāparedz, ka 
saskaņā ar šo nolīgumu noslēgtajiem 
līgumiem ir jāatbilst Kopienas tiesību aktiem 
publisko iepirkumu jomā.  Tādējādi ir 
pietiekamā mērā jāņem vērā līdz šim 
sasniegtais, rūpnieciskā kompetence un 
ieguldījumi, kuriem jau ir piekrists, kā arī —
attiecīgā gadījumā — spēkā esošās 
vienošanās.

Or. fr

Pamatojums

Teksts attiecas uz tāda daudzgadu nolīguma slēgšanu, kas saistīts ar tehniskajiem aspektiem, 
tostarp vispārējiem finanšu līdzekļu pārvaldības noteikumiem. 

Ir jāveido saikne ar ESA darbības izklāstu 13. pantā, kurā jāietver tie ESA pienākumi, kuri 
galvenokārt ir saistīti ar ražību, lēmumu pieņemšanu, pārskatiem  un pārvaldību nozarē. 
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Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 32
19.a apsvērums (jauns)

(19a) Tā kā šīs programmas finansēs 
Eiropas Kopiena, publiskā iepirkuma 
procedūrās saistībā ar šīm programmām ir 
jāievēro Kopienas publiskā iepirkuma 
noteikumi, un tām pirmām kārtām jābūt 
vērstām uz izmaksu kontroli un riska 
mazināšanu, kā arī uz efektivitātes 
uzlabošanu un atkarības mazināšanu. 
Programmā vajadzētu iekļaut konkurences 
elementu, un tāpēc, ja vien iespējams, 
jebkurā publiskajā iepirkumā ir jāizmanto 
divi piegādātāji un regulāri jārīko 
piedāvājumu konkursi ar nosacījumu, ka 
tas nepalielina izmaksas un neaizkavē 
termiņus, jo ir jāpielāgo papildu 
piegādātāju konstrukcijas un ražošanas 
metodes. Turklāt jācenšas izvairīties no 
vājajiem piegādes posmiem un viena 
piegādātāja izmantošanas. Piedāvājumu 
konkursa nākamajā kārtā ir jāņem vērā 
Galileo un EGNOS programmas 
definēšanas un izstrādes posmos ESA un 
ES pieņemtie lēmumi un sniegtie 
ieguldījumi, lai nodrošinātu programmas 
nepārtrauktu darbību un izdevīgumu 
izmaksu ziņā.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu pārpratumus, ir svarīgi precizēt, ka pienācīgi vērā ņem tikai tādus iepriekšējos 
sasniegumus EGNOS un Galileo programmās, kurus ir finansējusi Kopiena un/vai Eiropas 
Kosmosa aģentūra. Citi pasākumi (proti, tādi, kurus minētās iestādes nefinansē) ir saistīti ar 
lielāku sarežģītību, lielāku risku un programmai radītām papildu izmaksām, kā arī veido 
nepieņemamus traucējumus Padomei vajadzīgo konkursu norisē.
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Grozījumu iesniedza Vladimír Remek

Grozījums Nr. 33
19.a apsvērums (jauns)

(19a) Saskaņā ar ES iepirkumu principiem 
attiecībā uz visām Galileo pilnīgas darbības 
spējas darba paketēm ir jābūt iespējami 
lielākai konkurencei; lai kosmosa izpētes 
programmām piesaistītu ieguldījumus, ES 
iepirkumu procedūrai ir jābūt tādai, kurā 
var piedalīties vairāk jaunu dalībnieku un 
MVU, vienlaikus nodrošinot tehnoloģiju 
izcilību un izmaksu lietderību.

Or. xm

Pamatojums

Vairāk uzmanības jāpievērš publisko līgumu piešķiršanas pārredzamībai, atklātībai un 
atbalsta sniegšanai ne tikai vispāratzītiem galvenajiem dalībniekiem, bet arī MVU un 
jaunajiem dalībniekiem. 

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 34
19.a apsvērums (jauns)

(19a) Īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai 
dažādos Galileo projekta posmos panāktu 
visu dalībvalstu līdzdalību vienādā apjomā. 
Turklāt ir ļoti svarīgi, lai visu dalībvalstu 
ieinteresētajām personām, it īpaši maziem 
un vidējiem uzņēmumiem, būtu iespējas 
pilnveidoties un ieviest jauninājumus, 
pamatojoties uz tehnoloģisko zinātību, kas 
iegūta ar Galileo saistītas iepirkuma 
procedūras rezultātā.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā Galileo projekta apjomu un sociālo nozīmi, ar Galileo projektu saistīta publiska 
iepirkuma principiem jāsekmē atklāta piekļuve un godīga konkurence visā ražojumu piegāžu 
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ķēdē; tāpēc, pamatojoties uz šiem principiem, visās dalībvalstīs būtu jānodrošina iespēja 
privātā sektora dalībniekiem īstenot līdzsvarotu līdzdalību visos līmeņos laikā, kad norit 
projekta atlikušie posmi. Maziem un vidējiem uzņēmumiem it īpaši būtu jābūt pienācīgām 
iespējām pilnveidoties un īstenot jauninājumus, piedaloties ar Galileo projektu saistītā 
iepirkuma procedūrā.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 35
20. apsvērums

(20) Šīs regulas piemērošanā Komisijai 
palīdz komiteja, kuras nosaukums ir 
„Eiropas GNSS programmu komiteja”. Tā kā 
labai publiskai vadībai ir vajadzīga 
viendabīga programmu pārvaldība, lēmumu 
ātrāka pieņemšana un vienāda piekļuve 
informācijai, Eiropas GNSS programmu 
komitejas darbā ir jāiesaistās Uzraudzības 
iestādes administratīvās padomes 
pārstāvjiem.

(20) Šīs regulas piemērošanā Komisijai 
palīdz komiteja, kuras nosaukums ir 
„Eiropas GNSS programmu komiteja”. Tā kā 
labai publiskai vadībai ir vajadzīga 
viendabīga programmu pārvaldība, lēmumu 
ātrāka pieņemšana un vienāda piekļuve 
informācijai, Eiropas GNSS programmu 
komitejas darbā ir jāiesaistās Eiropas 
Parlamenta novērotājiem.

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā šo programmu svarīgumu un to radītās finansiālās sekas, Eiropas Parlamenta 
pārstāvjiem ir jāpārrauga Eiropas GNSS programmu komitejas darbs. Tādējādi sabiedrībā 
tiks nodrošināta labāka informācijas aprite un lielāka pārredzamība. Turklāt Uzraudzības 
iestādes darbība ir jāpārskata, ņemot vērā pasākumus, kas ierosināti saistībā ar programmu 
īstenošanu.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 36
21.a apsvērums (jauns)

(21a) Eiropas Kopienas īpašumā jābūt 
visiem materiāliem un nemateriāliem 
aktīviem, kas radīti vai izveidoti sakarā ar 
EGNOS un Galileo programmu. Jebkurā 
programmas īstenošanas brīdī tai jābūt 
tiesībām izbeigt līgumu ar jebkuru 
piegādātāju vai pakalpojumu sniedzēju. 
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Tādēļ nevajadzētu paļauties uz kādu 
konkrētu vietu, pār kuru tai nav kontroles, 
vai uz piegādātāju, kas nav apņēmies 
saistības nepārvietot aktīvus uz kādu citu 
vietu. Tādēļ Komisijai ir jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei priekšlikums 
izdarīt vajadzīgos grozījumus spēkā 
esošajos Kopienas tiesību aktos. Līdz 
brīdim, kad Galileo projekts būs pabeigts 
un sistēma pilnībā darbosies, un, lai 
izpildītu pašreizējo ieguldītāju prasības, ir 
vēlams EGNOS pārvaldību un izmantošanu 
nošķirt no Galileo, līdz būs iespējama šo 
divu sistēmu apvienošana. Valsts un citas 
ārpuskopienas iniciatīvas nolūkā 
programmas vajadzībām nodrošināt aktīvus 
un/vai pakalpojumus Eiropas Komisijai 
izskata, ja šos aktīvus bez maksas nodod 
Komisijai, neuzliekot Komisijai ilgtermiņa 
saistības un neradot traucējumus 
programmas Eiropas dimensijā.

Or. en

Pamatojums

Jebkurā gadījumā Komisijai ir jāpatur tiesības veikt sarunas, jāpaļaujas uz vietām un 
līdzekļiem, kuri pilnībā ir tās kontrolē vai vismaz attiecībā uz kuriem nav piemērojamas 
ekskluzīvas tiesības, tādējādi nepieciešamības gadījumā pieļaujot pārvietošanu par zemām 
izmaksām.

Ir pamats domāt, ka EGNOS sistēmu drīzumā sertificēs. Tā jau pašlaik visā Eiropā pārraida 
nepārtrauktus, augstas kvalitātes signālus. Lietderības nolūkā un lai labāk sagatavotu Galileo
bāzi, ir svarīgi katru programmu skatīt atsevišķi un nodrošināt EGNOS darbību neatkarīgi no 
norisēm Galileo projektā.

Grozījumu iesniedza Vladimír Remek

Grozījums Nr. 37
1. panta 3. daļa

Ar Galileo programmu izveidotā sistēma ir 
autonoma GNSS infrastruktūra, kurā ietilpst 
satelītu konstelācija un zemes stacijas.

Ar Galileo programmu izveidotā sistēma ir 
autonoma GNSS infrastruktūra, kurā ietilpst 
satelītu konstelācija un zemes staciju 
globālais tīkls.
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Or. cs

Pamatojums

“Ēnu ziņotājs” uzskata, ka ierosinātais teksta formulējums precīzāk atspoguļo veidu, kādā 
piedāvātā sistēma darbosies, un šīs sistēmas infrastruktūru.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 38
1. panta 3.a daļa (jauna)

Eiropas Kopienai ir īpašumtiesības uz 
EGNOS un Galileo sistēmām, kā arī uz 
visiem materiāliem un nemateriāliem 
aktīviem, kurus rada šīs programmas vai 
kuri ir izveidoti saskaņā ar šīm 
programmām.

Or. it

Pamatojums

EGNOS un Galileo sistēmas ir Eiropas satelītu radionavigācijas sistēmas (GNSS) pīlāri, un 
par to darbību ir atbildīga tikai un vienīgi Eiropas Kopiena. Tādēļ ir svarīgi, lai Kopiena 
būtu abu sistēmu īpašniece.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 39
4. panta 4. punkts

4. Eiropas Kopienas noslēgtie nolīgumi vai 
vienošanās paredz nosacījumus un kārtību, 
kā programmai papildu finansējumu var 
sniegt trešās valstis.

4. Trešās valstis drīkst sniegt papildu 
finansējumu šai programmai. Eiropas 
Kopienas noslēgtie nolīgumi vai vienošanās 
ar šādām trešām valstīm, ievērojot EK 
līguma 300. panta 3. punktu, paredz šo 
valstu līdzdalības nosacījumus un kārtību, 
kā arī nosaka to tiesības un ilgtermiņa 
saistības atbilstoši programmai.
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Or. en

Pamatojums

Iepriekš trešo valstu līdzdalība netika labi vadīta, t.i., tām nebija nekādu saistību. Tādēļ ir 
svarīgi precizēt, ka trešās valstis var pievienoties Galileo tikai tad, ja tās ievēro konkrētus 
nosacījumus.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Grozījums Nr. 40
4. panta 4. punkts

4. Eiropas Kopienas noslēgtie nolīgumi vai 
vienošanās paredz nosacījumus un kārtību, 
kā programmai papildu finansējumu var 
sniegt trešās valstis.

4. Dalībvalstis var sniegt programmai 
papildu finansējumu. Trešās valstis un 
starptautiskas organizācijas arī var sniegt 
papildu finansējumu šai programmai.
Eiropas Kopienas noslēgtie nolīgumi vai 
vienošanās paredz nosacījumus un kārtību, 
kā programmai papildu finansējumu var 
sniegt trešās valstis.

Or. es

Pamatojums

Galileo ir veidota kā globāla sistēma. Dalībvalstis var sniegt papildu finansējumu 
programmai, un, ja vēlamies, lai sistēmai būtu globāli panākumi, tad ir nepieciešama arī 
trešo valstu un starptautisku organizāciju līdzdalība. Nolīgumos un konvencijās, kurās ir 
reglamentēta līdzdalība, saskaņā ar Līgumu ir jāietver definīcijas, nosacījumi un noteikumi, 
kuri precīzi nosaka šādas līdzdalības būtību.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 41
5. pants

EGNOS sistēmas ekspluatācijā galvenokārt 
ietilpst šīs infrastruktūras pārvaldība, 
apkope, pastāvīgi sistēmas uzlabojumi un 
atjaunināšana, ar programmu saistītās 
sertifikācijas darbības un standartizācija, kā 

EGNOS sistēmas ekspluatācijā galvenokārt 
ietilpst šīs infrastruktūras pārvaldība, 
apkope, pastāvīgi sistēmas uzlabojumi un 
atjaunināšana, ar programmu saistītās 
sertifikācijas darbības un standartizācija, kā 
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arī sistēmas izmantošana komerciālos 
nolūkos.

arī sistēmas raidīto signālu izmantošana 
komerciālos nolūkos.

Parakstot nolīgumu ar sistēmas 
pašreizējiem īpašniekiem, notiek sistēmas 
īpašumtiesību nodošana Komisijai, tiek 
atzīti pašreizējo īpašnieku ieguldījumi un 
nodrošināta līdz šim novērotā augstā 
veiktspējas līmeņa nepārtrauktība un spēkā 
esošo ražošanas līgumu turpināšanās līdz 
brīdim, kas vēl jānosaka.

Or. fr

Pamatojums

Komisijas pienākumos ietilpst pašreizējo EGNOS ieguldītāju cerību ataisnošana un 
programmas nepārtrauktības nodrošināšana, pilnībā izmantojot priekšrocības, ko sniedz 
saistībā ar EGNOS noslēgtie līgumi un pieredzējuši ražotāji.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 42
6. pants

1. Neraugoties uz iespējamiem privātā 
sektora ieguldījumiem, Eiropas Kopienas
nodrošina EGNOS sistēmas ekspluatāciju.

1. Neraugoties uz iespējamiem privātā 
sektora ieguldījumiem, Eiropas Kopiena
nodrošina EGNOS sistēmas ekspluatāciju.

2. Eiropas Kopiena sertificē sistēmu un tās 
lietotājiem sniegtos svarīgākos 
pakalpojumus.
3. Eiropas Kopiena atbalsta EGNOS 
sistēmas papildinājumu veicināšanas 
pasākumus un pārdošanu, lai paplašinātu 
EGNO un tās eksporta atvasinājumu 
pārklājuma zonu nolūkā sagatavoties 
Galileo ieviešanai šajās pasaules vietās. 
4. Eiropas Kopiena atbild par tirdzniecību 
un pirmsekspluatācijas pasākumu 
īstenošanu nolūkā nākotnē parakstīt 
līgumus par Galileo. 

2. Sākumposmā attiecībā uz EGNOS
ekspluatāciju ar privāto sektoru tiks noslēgts 
publisko pakalpojumu līgums. Vēlāk šādu 

5. Sākumposmā attiecībā uz EGNOS
ekspluatāciju ar privāto sektoru tiks noslēgts 
publisko pakalpojumu līgums. Vēlāk šādu 
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līgumu slēgšana būs Galileo ekspluatācijas 
posma neatņemama daļa.

līgumu slēgšana būs Galileo komerciālās 
ekspluatācijas posma neatņemama daļa.

Or. fr

Pamatojums

Par EGNOS un Galileo sistēmu sertificēšanu atbild tikai un vienīgi Kopiena. Ņemot vērā 
vēlamo pakalpojumu veidu, tā būs atbildīga gan par eksporta atbalsta pasākumiem, gan arī 
par tādu pakalpojumu sniegšanas sākšanu, kuri pēc būtības ir publiski pakalpojumi. 

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 43
6.a pants (jauns)

6.a pants
Īpašumtiesības uz aktīviem

Eiropas Kopiena cenšas kļūt par visu 
atbilstoši programmām iegūto vai veidoto 
materiālo un nemateriālo aktīvu īpašnieci 
un attiecīgi iesaistās sarunās ar 
pašreizējām ieinteresētajām personām 
(piemēram, EGNOS). 

Or. en

Pamatojums

Komisija nevar īstenot īpašumtiesības, kamēr tā nav ieguvusi tiesības to darīt. Piemēram, 
EGNOS šobrīd daļēji ir Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības iestāžu īpašumā.

Grozījumu iesniedza Vladimír Remek

Grozījums Nr. 44
6.a pants (jauns)

6.a pants
Īpašumtiesības

Eiropas Kopiena ir visu Galileo izstrādes 
un izvēršanas posmos iegūto vai izveidoto  
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materiālo un nemateriālo aktīvu īpašniece.

Or. xm

Pamatojums

Tas, ka Eiropas Kopienai ir jābūt visu Galileo izstrādes un izvēršanas posmos iegūtā un 
izveidotā materiālā un nemateriālā īpašuma īpašniecei, ir loģisks iznākums, kas radies, 
mainot sākotnēji piedāvāto finansēšanas metodi, tādēļ EK ir jāuzņemas pilna atbildība, 
neiesaistot privāto sektoru.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 45
7. panta c) punkts

(c) darbības saistībā ar sistēmu 
ekspluatāciju, kā arī pirmsekspluatācijas vai 
sagatavošanas darbus.

(c) darbības saistībā ar EGNOS un Galileo
sistēmu ekspluatāciju, kā arī 
pirmsekspluatācijas vai sagatavošanas 
darbus.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 46
8. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Summa, kas minēta 1. punktā, ir 
atkarīga no iepirkuma procedūru 
efektivitātes un līgumslēgšanas sarunām, 
kurās jānoskaidro tādi aspekti kā 
izdevīgums, izpildes pabeigšana, 
programmas nepārtrauktība, riska 
pārvaldība un termiņu ievērošana.

Or. en

Pamatojums

Būtiski ir tas, ka Galileo izvērsīs un ieviesīs aizvien intensīvāk. Šī sistēma, tāpat kā EGNOS
un pārējās kompleksās sistēmas, kļūs spējīga darboties pēc vairākiem programmatūras 
laidieniem un pielāgojumiem, līdz tiks panākta pilnīga veiktspēja un pabeigta sertifikācija.  



PE400.389v01-00 16/32 AM\702557LV.doc

LV

Atsauce uz nepārtrauktību ir rodama Padomes rezolūcijā, kurā ir izskatīts jautājums par to, 
kā nepieļaut iepriekšējo sasniegumu zudumu posmā, kad notiek sistēmas validācija orbītā (šis 
posms atkal ir kļuvis aktuāls).  

Grozījumu iesniedza Etelka Barsi-Pataky

Grozījums Nr. 47
8. panta 4. punkts

4. Šā panta pirmajā punktā minētajā summā 
neietilpst neparedzētās finanšu saistības, 
kuras Eiropas Kopienai varētu būt 
jāuzņemas, jo īpaši tādēļ, šīs sistēmas ir 
publiskā sektora īpašums. Šādā gadījumā
Komisija iesniegs attiecīgus priekšlikumus
Eiropas Parlamentam un Padomei.

4. Šā panta pirmajā punktā minētajā summā 
neietilpst neparedzētās finanšu saistības, 
kuras Eiropas Kopienai, iespējams, būs 
jāuzņemas, jo īpaši tādēļ, ka šīs sistēmas ir 
publiskā sektora īpašums. Tādēļ 2010. gadā
Komisija iesniegs Eiropas Parlamentam un 
Padomei priekšlikumu un termiņa 
vidusposma pārskatu, lai budžeta 
lēmējiestāde attiecībā uz finanšu 
plānošanas periodu, kas sāksies 2014. 
gadā, un periodu, kas ilgs līdz programmas 
beigām, varētu pieņemt lēmumu par valsts 
līdzekļiem un saistībām, tostarp, jebkādiem 
pienākumiem, kurus nepieciešams pildīt 
komerciālās darbības posmā un kuri izriet 
no atbildības, kas tai jāuzņemas saistībā ar 
publiskajām īpašumtiesībām uz sistēmu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 48
8. panta 4. punkts

4. Šā panta pirmajā punktā minētajā summā 
neietilpst neparedzētās finanšu saistības, 
kuras Eiropas Kopienai, iespējams, būs 
jāuzņemas, jo īpaši tādēļ, ka šīs sistēmas ir 
publiskā sektora īpašums. Šādā gadījumā
Komisija iesniegs attiecīgus priekšlikumus
Eiropas Parlamentam un Padomei.

4. Šā panta pirmajā punktā minētajā summā 
neietilpst neparedzētās finanšu saistības, 
kuras Eiropas Kopienai, iespējams, būs 
jāuzņemas, jo īpaši tādēļ, ka šīs sistēmas ir 
publiskā sektora īpašums un jāsekmē tirgus 
attīstība. Tādēļ 2010. gadā Komisija 
iesniegs Eiropas Parlamentam un Padomei 
priekšlikumu un termiņa vidusposma 
pārskatu, lai budžeta lēmējiestāde attiecībā 
uz finanšu plānošanas periodu, kas sāksies 
2014. gadā, varētu pieņemt lēmumu par 
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vajadzīgo finansējumu, tostarp, jebkādām 
saistībām, kuras tai, iespējams, vajadzēs 
uzņemties saistībā ar publiskajām 
īpašumtiesībām uz sistēmu un tirgus 
attīstības sekmēšanu. 

Or. en

Pamatojums

Līdzīgi tehniskie aspekti ir izklāstīti ziņojumā, tomēr ir jāpiemin arī tiesiskie, finansiālie un 
tirgus apsvērumi, kas saistīti ar Galileo.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein

Grozījums Nr. 49
9. pants

Darbības ieņēmumi Ieņēmumi
Sistēmu ekspluatācijas ieņēmumus saņem 
Eiropas Komisija. Tos ieskaita Kopienas 
budžetā, ko piešķir Eiropas EGNSS
programmām. Ja ieņēmumu apjoms būtiski 
pārsniegs paredzēto summu, ieņēmumu 
piešķiršanas princips tiks pārskatīts.

Sistēmu ekspluatācijas ieņēmumus saņem 
Eiropas Kopiena. Tos ieskaita Kopienas 
budžetā un var piešķirt Eiropas GNSS
programmām, ja piešķiršanu apstiprina 
Padome un Eiropas Parlaments.

Ar privāto sektoru noslēgtajā līgumā (vai 
līgumos) var paredzēt ieņēmumu sadales 
mehānismu.

Ar privāto sektoru noslēgtajā līgumā (vai 
līgumos) var paredzēt ieņēmumu sadales 
mehānismu.

Jebkurā līgumā, kas noslēgts ar privāto 
sektoru, var atrunāt ieņēmumu sadales vai 
maksimālās cenas noteikšanas 
mehānismus attiecībā uz ieņēmumiem no 
pakalpojumu sniegšanas saskaņā ar 
Galileo sistēmu, lai nodrošinātu, ka pircēji 
saņem kvalitatīvus pakalpojumus par 
taisnīgu cenu un/vai veido jaunus 
sabiedriskos pakalpojumus, kas minēti 
I pielikumā.

Or. en
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Pamatojums

Tā kā publiskā un privātā sektora partnerība nebija sekmīga, jo privātais sektors neuzņēmās 
risku, un Galileo tiks pilnībā finansēts ar publisko finansējumu, noteikti ir pamatoti pieprasīt, 
lai sabiedrība saņemtu augstas kvalitātes pakalpojumus par izdevīgām cenām. Tādēļ un 
atkarībā no tirgus analīzes var paredzēt dažādus regulācijas mehānismus, lai to visu 
sasniegtu.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 50
10. panta 1. daļa

Programmu publiskās vadības pamatā ir 
princips, atbilstoši kuram Komisijas 
pārstāvētās Eiropas Kopienas, Eiropas 
GNSS Uzraudzības iestādes (turpmāk 
tekstā „Uzraudzības iestādes”) un Eiropas 
Kosmosa aģentūras pilnvaras ir skaidri 
nodalītas.

Programmu publiskās vadības pamatā ir 
princips, atbilstoši kuram Komisijas 
pārstāvētās Eiropas Kopienas un Eiropas 
Kosmosa aģentūras pilnvaras ir skaidri 
nodalītas.

Or. de

Pamatojums

Regulas (EK) Nr. 1321/2004 2. pantā noteiktās Uzraudzības iestādes galvenais uzdevums bija 
izsniegt licences tiem privātajiem uzņēmumiem, kuriem sākotnēji bija jāīsteno Galileo 
programmas. Pēc nesekmīgas konsorcija izveidošanas un nesekmīgas grozītā priekšlikuma 
regulai iesniegšanas šāds uzdevums vairs nav aktuāls, tādēļ ir jāizbeidz Uzraudzības iestādes 
darbība. Pārējo uzdevumu izpildi var uzņemties arī Komisija un ESA.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 51
10. panta 2. daļa

Eiropas Kopiena, kuru pārstāv Komisija, 
nodrošina programmu īstenošanu, neskarot 
Regulas (EK) Nr. 1321/2004 noteikumus. 
Tālab Komisija izstrādā piemērotus 
instrumentus, un tās rīcībā ir šā uzdevuma
paveikšanai vajadzīgie resursi. Tā var lūgt 
neatkarīgu ekspertu palīdzību programmu 
uzraudzībā un pārvaldībā. Komisijai 

Eiropas Kopiena, kuru pārstāv Komisija, 
nodrošina programmu īstenošanu, neskarot 
Regulas (EK) Nr. 1321/2004 noteikumus. 
Tālab Komisija izstrādā piemērotus 
instrumentus, un tai ir gan tiesības, gan 
vajadzīgie resursi, lai izpildītu šos 
uzdevumus. Komisijai palīdzēt var arī 
dalībvalstu eksperti; Komisija ir pilnvarota 
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palīdzēt var arī dalībvalstu eksperti; 
Komisija ir pilnvarota veikt finanšu vai
tehniskas revīzijas.

veikt finanšu un tehniskas revīzijas.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpiebilst, ka Komisijai ne tikai ir jārēķinās ar to, lai tās rīcībā būtu pietiekami resursi, bet 
arī ar to, ka tai, iespējams, vajadzēs iegūt tiesības, lai īstenotu uzdevumu. 

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 52
12. pants

12. pants svītrots
Uzraudzības iestādes (GUI) nozīme

Neskarot funkcijas, kas Uzraudzības 
iestādei uzticētas atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 1321/2004, šī iestāde palīdz Komisijai 
visos programmu aspektos, kuros Komisija 
tai lūgusi palīdzību. Uzraudzības iestāde 
nodrošina to līdzekļu pārvaldību un 
kontroli, kurus programmu satvarā tai 
konkrēti piešķīrusi Eiropas Kopiena. Šie 
līdzekļi Uzraudzības iestādes rīcībā ir 
nodoti saskaņā ar lēmumu par deleģēšanu 
atbilstoši Regulas (EK, Euratom) 
Nr. 1605/2002 54. panta 2. punktam un 
Regulas (EK) Nr. 1321/2004 noteikumiem.
Pamatojoties uz iepriekšējā daļā paredzēto 
lēmumu par deleģēšanu, Komisija un 
Uzraudzības iestāde noslēdz deleģēšanas 
nolīgumu. Deleģēšanas nolīgumā izklāstīti 
vispārējie Uzraudzības iestādei uzticēto 
līdzekļu pārvaldības nosacījumi un jo īpaši 
īstenojamās darbības, saistītais 
finansējums, pārvaldības procedūras, 
uzraudzības un kontroles pasākumi.

Or. de
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Pamatojums

Regulas (EK) Nr. 1321/2004 2. pantā noteiktās Uzraudzības iestādes galvenais uzdevums bija 
izsniegt licences tiem privātajiem uzņēmumiem, kuriem sākotnēji bija jāīsteno Galileo 
programmas. Pēc nesekmīgas konsorcija izveidošanas un nesekmīgas grozītā priekšlikuma 
regulai iesniegšanas šāds uzdevums vairs nav aktuāls, tādēļ ir jāizbeidz Uzraudzības iestādes 
darbība. Pārējo uzdevumu izpildi var uzņemties arī Komisija un ESA.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Grozījums Nr. 53
12.a pants (jauns)

12.a pants
Ar Galileo izvēršanas posmu saistītās 

iepirkuma procedūras principi
Galileo izvēršanas posmā jāievēro, inter 
alia, arī šādi principi, kas saistīti ar 
Kopienas publiskā iepirkuma noteikumiem:
a) konkursa piedāvājumus par visām daļām 
iesniedz vienā procedūrā, saskaņā ar kuru 
jebkura patstāvīga juridiska persona vai 
grupa, kuru konkursā pārstāv šīs grupas 
sastāvā esoša juridiska persona, var 
pretendēt uz galvenā līgumslēdzēja lomu 
augstākais attiecībā uz divām no sešām 
galvenajām darba paketēm;
b) par vismaz 40 % no kopējās darbību 
vērtības ir jāslēdz apakšlīgumi, dažādos 
līmeņos izsludinot piedāvājumu konkursu 
tiem uzņēmumiem, kuri nepieder tām 
grupām, kuru pārstāvētā juridiskā persona 
ir galvenais līgumslēdzējs attiecībā uz kādu 
no galvenajām darba paketēm.

Or. es

Pamatojums

Regulā jāietver un jāreglamentē iepirkumu politika, kas jāievēro. Turklāt 1. pielikumā 
jāietver darba paketes, attiecībā uz kurām iepirkumu procedūru jādala un uz kurām attieksies 
noteikums par apakšlīgumu slēgšanu 40 % apmērā.
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Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 54
13. panta 2. daļa

Šī vienošanās paredz Eiropas Kosmosa 
aģentūrai uzticēto līdzekļu pārvaldības 
vispārējos nosacījumus un jo īpaši darbības, 
kas jāīsteno, kā arī saistīto finansējumu, 
pārvaldības procedūras, uzraudzības un 
kontroles pasākumus, pasākumus, kurus 
piemēro vienošanās nepareizas izpildes 
gadījumā, un noteikumus par materiāla vai 
nemateriāla īpašuma tiesībām.

Šī daudzgadu vienošanās paredz Eiropas 
Kosmosa aģentūrai uzticēto līdzekļu 
pārvaldības vispārējos nosacījumus un jo 
īpaši darbības, kas jāīsteno (piemēram, 
sistēmas pakāpeniskas izvēršanas plānu), 
kā arī attiecīgo finansējumu, pārvaldības 
procedūras, uzraudzības un kontroles 
pasākumus, pasākumus, kurus piemēro 
līguma nepareizas izpildes gadījumā, un 
noteikumus par visa materiālā un 
nemateriālā īpašuma tiesībām.

Or. en

Pamatojums

Būtiski ir tas, ka Galileo izvērsīs un ieviesīs aizvien intensīvāk. Šī sistēma, tāpat kā EGNOS
un pārējās kompleksās sistēmas, kļūs spējīga darboties pēc vairākiem programmatūras 
laidieniem un pielāgojumiem, līdz tiks pabeigta sertifikācija. 

Grozījumu iesniedza Etelka Barsi-Pataky

Grozījums Nr. 55
13. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Šī daudzgadu vienošanās ietver arī 
šādus noteikumus:
a) Eiropas Kosmosa aģentūra piemēro 
Kopienas publiskā iepirkuma noteikumus;
b) Eiropas Kosmosa aģentūra laikus 
nodrošina pārredzamu informāciju un 
skaidri izklāsta piemērojamos iepirkuma 
noteikumus, atlases kritērijus un citus 
saistītos jautājumus;
c) veicot publisko iepirkumu saskaņā ar 
daudzgadu vienošanos, jānodrošina brīva 
piekļuve un godīga konkurence visā 
ražojumu piegāžu ķēdē un visās dalībvalstīs 
jāveicina līdzsvarota privātā sektora 
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dalībnieku, tostarp arī MVU, līdzdalība. 
Eiropas Kosmosa aģentūra nedrīkst pieļaut 
apstākļus, kas rada vai veicina dominējošo 
stāvokli;
d) Eiropas Kosmosa aģentūra sistematizē 
ar infrastruktūru saistītos līgumus, veidojot 
pamatsegmenta paketes un papildu darba 
paketes;
e) kad vien iespējams, publisko iepirkumu 
veic paralēli no diviem piegādātājiem, lai 
mazinātu tehnoloģisko un rūpniecisko 
risku un atkarību un lai uzlabotu 
programmas izmaksu un darba grafika 
vispārējo kontroli;
f) ja publiskais iepirkums no diviem 
piegādātājiem nav iespējams, līgumā ir 
jāparedz, ka darbuzņēmējam, slēdzot 
apakšuzņēmuma līgumu, ir jāievēro 
Kopienas valsts pasūtījuma noteikumi un 
jāņem vērā šajā pantā noteiktie mērķi. Ja 
publisko iepirkumu veic no viena 
piegādātāja, ģenerāluzņēmējam piešķiramo 
apakšlīgumu darbības jomu un vērtību 
ietver līgumā;
g) veicot līgumu piešķiršanas procedūru, 
Eiropas Kosmosa aģentūra attiecīgos 
gadījumos pienācīgi ņem vērā Galileo 
programmas izstrādes un attīstības posmā 
pieņemtos lēmumus, izdarītos ieguldījumus 
un paveikto.

Or. en

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 56
13. panta 2.a daļa (jauna)

Šī daudzgadu vienošanās ietver arī šādus 
noteikumus:
a) Eiropas Kosmosa aģentūra piemēro 
Kopienas publiskā iepirkuma noteikumus;
b) Eiropas Kosmosa aģentūra savlaicīgi 
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sniedz pārskatāmu informāciju par 
noteikumiem, kurus piemēro līgumu 
piešķiršanas procedūrā, atlases kritērijiem 
un papildinformāciju, kā arī izplata 
informāciju tā, lai to nevarētu pārprast;
c) pēc uzaicinājuma uz konkursu 
publicēšanas saskaņā ar  daudzgadu 
vienošanos visā ražojumu piegādes ķēdē ir 
jācenšas nodrošināt brīvu piekļuvi un 
godīgu konkurenci, kā arī jāsekmē privātā 
sektora dalībnieku līdzsvarota dalība visās 
dalībvalstīs. Eiropas Kosmosa aģentūra 
nedrīkst pieļaut dominējoša stāvokļa 
rašanos, kādu izceļot vai akcentējot;
d) Eiropas Kosmosa aģentūra līgumus, kas 
attiecas uz infrastruktūru, iedala līgumos, 
kas saistīti ar galvenajiem elementiem, un 
līgumos, kas saistīti ar papildu darbu;
e) līgumus piešķir, pamatojoties uz 
iepirkumu procedūru, kurā paralēli 
piedalās divi piegādātāji, zemāk par 
noteikto segmenta līmeni gadījumos, kad 
tas iespējams, lai samazinātu tehnoloģiju 
un rūpniecisko risku un atkarību, kā arī, 
lai kopumā uzlabotu programmas izmaksu 
kontroli un termiņu ievērošanu. Ja ir 
izraudzīti tā uzņēmuma pakalpojumi, kurš 
atrodas trešā valstī, tad otrajam 
uzņēmumam jābūt reģistrētam Eiropas 
Savienībā un tam jāpiešķir līdzvērtīga daļa 
no darba, par kuru slēdz līgumu;
f) ja nav iespējams veikt līgumu 
piešķiršanu, nodrošinot iepirkumu 
procedūrā divu piegādātāju līdzdalību, 
līgumā jānosaka, ka, slēdzot 
apakšuzņēmuma līgumu, darbuzņēmējam 
jāpiemēro Kopienas noteikumi par publisko 
iepirkumu un jāievēro šā panta noteikumi. 
Apjomu un vērtību apakšuzņēmumu 
līgumiem, kurus slēdz galvenais 
darbuzņēmējs, nosaka līgumā, ja iepirkuma 
procedūrā piedalās viens piegādātājs;  
g) sarunu procedūrā par līgumu 
piešķiršanu Eiropas Kosmosa aģentūra 
pienācīgi ņem vērā Galileo programmas 
izstrādes un attīstības posmā pieņemtos 
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lēmumus, jau noslēgtos līgumus, izdarītos 
ieguldījumus un sniegtos pakalpojumus, 
ciktāl tie ir nepieciešami.

Or. de

Pamatojums

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.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 57
13. panta 2.a daļa (jauna)

Šī daudzgadu vienošanās ietver arī šādus 
noteikumus:
a) Eiropas Kosmosa aģentūra piemēro 
Kopienas publiskā iepirkuma noteikumus;
b) Eiropas Kosmosa aģentūra laikus 
nodrošina pārredzamu informāciju gan par 
programmas, gan par tās atsevišķu 
uzdevumu vispārējo virzību (t. i., par 
programmas pakāpenisku īstenošanu) un 
par šo uzdevumu izpildi. Turklāt tā skaidri 
informēs par piemērojamiem iepirkumu 
procedūras noteikumiem, atlases 
kritērijiem un citiem saistītiem 
jautājumiem;
c) veicot publisko iepirkumu saskaņā ar 
daudzgadu vienošanos, jānodrošina 
programmas nepārtrauktība, atkārtota 
iepriekšējo sasniegumu izmantošana, riska 
pareiza pārvaldība un izmaksu lietderība, 
jāpanāk brīva piekļuve un godīga 
konkurence visā ražojumu piegāžu ķēdē un 
jāveicina privātā sektora dalībnieku 
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līdzsvarota dalība visās dalībvalstīs. 
Eiropas Kosmosa aģentūra nepieļauj 
dominējoša stāvokļa rašanos vai 
pastiprināšanu, nodrošinot ilgtermiņa 
piegādes, nozares konkurētspēju, augstākos 
iespējamos tehnoloģijas standartus un 
mūsdienīgus risinājumus;
d) Eiropas Kosmosa aģentūra sistematizē 
ar infrastruktūru saistītos līgumus, veidojot 
pamatsegmenta paketes un papildu darba 
paketes;
e) kad vien iespējams, publisko iepirkumu 
veic paralēli no diviem piegādātājiem, lai 
mazinātu tehnoloģisko un rūpniecisko 
risku un atkarību, lai uzlabotu programmas 
izmaksu un darba grafika vispārējo 
kontroli un mazinātu ar programmu
saistīto risku;
f) ja publiskais iepirkums no diviem 
piegādātājiem nav iespējams, līgumā ir 
jāparedz, ka darbuzņēmējam, slēdzot 
apakšuzņēmuma līgumu, ir jāievēro 
Kopienas valsts pasūtījuma noteikumi un 
jāņem vērā šajā pantā noteiktie mērķi;
g) sarunu procedūrā par līgumu 
piešķiršanu Eiropas Kosmosa aģentūra 
pienācīgi ņem vērā Galileo un EGNOS 
programmas izstrādes un attīstības posmā 
iepriekš pieņemtos Kopienas un Eiropas 
Kosmosa aģentūras lēmumus, izdarītos 
ieguldījumus un sasniegumus, ciktāl tie ir 
nepieciešami;
h) Eiropas Kosmosa aģentūra organizē 
pārvadību tā, lai tās lēmumu pieņemšanas 
un atskaitīšanās mehānisms būtu ātrs un 
efektīvs. 

Or. en

Pamatojums

The Transport Council resolution secures programme continuity, value for money, long terms 
perspective, high level of performance and quality while maintaining the risk within 
reasonable borders.
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For the purpose of avoiding confusion, it is important to make it clear that only the former 
achievements from both EGNOS and Galileo duly funded by either the Community and/or the 
ESA receive due consideration. Other initiatives (i.e. not funded by the 2 above institutions) 
could mean more complexity, more risk and extra cost to the programme as well as create 
unacceptable distortions in the competitions that the Council require.

Grozījumu iesniedza Den Dover

Grozījums Nr. 58
13. panta 2.a daļa (jauna)

Šī daudzgadu vienošanās ietver arī šādus 
noteikumus:
a) Eiropas Kosmosa aģentūra piemēro 
Kopienas publiskā iepirkuma noteikumus;
b) Eiropas Kosmosa aģentūra laikus 
nodrošina pārredzamu informāciju un 
skaidri izklāsta piemērojamos iepirkuma 
noteikumus, atlases kritērijus un citus 
saistītos jautājumus;
c) veicot publisko iepirkumu saskaņā ar 
daudzgadu vienošanos, jānodrošina brīva 
piekļuve un godīga konkurence visā 
ražojumu piegāžu ķēdē un jāveicina 
līdzsvarota līdzdalība privātā sektora 
dalībniekiem no visām dalībvalstīm. 
Eiropas Kosmosa aģentūra nedrīkst pieļaut 
apstākļus, kas rada vai veicina dominējošo 
stāvokli;
d) Eiropas Kosmosa aģentūra sistematizē 
ar infrastruktūru saistītos līgumus, veidojot 
pamatsegmenta paketes un papildu darba 
paketes;
e) kad vien iespējams, publisko iepirkumu
veic paralēli no diviem piegādātājiem, lai 
mazinātu tehnoloģisko un rūpniecisko 
risku un atkarību un lai uzlabotu 
programmas izmaksu un darba grafika 
vispārējo kontroli;
f) ja publiskais iepirkums no diviem 
piegādātājiem nav iespējams, līgumā ir 
jāparedz, ka darbuzņēmējam, slēdzot 
apakšuzņēmuma līgumu, ir jāievēro 
Kopienas valsts pasūtījuma noteikumi un 
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jāņem vērā šajā pantā noteiktie mērķi. Ja 
publisko iepirkumu veic no viena 
piegādātāja, ģenerāluzņēmējam piešķiramo 
apakšlīgumu darbības jomu un vērtību 
ietver līgumā;
g) veicot līgumu piešķiršanas procedūru, 
Eiropas Kosmosa aģentūra attiecīgos 
gadījumos pienācīgi ņem vērā Galileo 
programmas izstrādes un attīstības posmā 
pieņemtos lēmumus, izdarītos ieguldījumus 
un paveikto.

Or. en

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 59
13. panta 3.a daļa (jauna)

Publisko pakalpojumu līgumi nodrošina 
brīvu konkurenci visos ražojumu piegāžu 
posmos un dažādās dalībvalstīs sekmē 
privātā sektora dalībnieku, it īpaši MVU, 
līdzsvarotu dalību, kā arī nepieļauj 
dominējoša stāvokļa veidošanos vai 
pastiprināšanu.  
Ja iespējams, ir jāveic pasākumi, lai 
piegādes nodrošinātu no diviem 
piegādātājiem, tādējādi samazinot 
tehnoloģiju un rūpniecisko risku un 
uzlabojot vispārējo programmas izmaksu 
un termiņu kontroli.

Or. it

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, lai tiktu piemēroti Kopienas noteikumi par publisko pakalpojumu 
līgumiem. Ir svarīgi nodrošināt brīvas piekļuves nosacījumus un konkurenci visā ražojumu 
piegādes ķēdē, lai nepieļautu monopolu rašanos. Uz programmu jāattiecina publisko 
pakalpojumu līgumu noteikumi, kuri nodrošinās Eiropas rūpniecības nozares dalībnieku, it 
īpaši mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), līdzsvarotu piedalīšanos, jo viņiem ir jārada iespēja 
piedalīties ar Galileo saistītā piedāvājumu konkursā.
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Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 60
13. panta 3.a daļa (jauna)

Dažādos projekta posmos ir jānodrošina 
līdzsvarota visu dalībvalstu piedalīšanās. 
Turklāt visu dalībvalstu ieinteresētajām 
personām, it īpaši maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, jābūt iespējām pilnveidoties 
un ieviest jauninājumus, pamatojoties uz 
tehnoloģisko zinātību, kas iegūta ar Galileo 
saistītas iepirkuma procedūras rezultātā.   

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā Galileo projekta apjomu un sociālo nozīmi, ar publiskā iepirkuma principiem ir 
jāsekmē brīva piekļuve un godīga konkurence visā ražojumu piegādes ķēdē visās dalībvalstīs. 
It īpaši MVU ir jābūt attiecīgām iespējām pilnveidoties un ieviest jauninājumus, piedaloties 
ar Galileo saistītā iepirkumu procedūrā. To precīzi ir norādījis referents grozījuma Nr. 16 
pamatojumā. Precizitātes un pārredzamības labad regulā nepārprotami jānosaka, ka visās 
dalībvalstīs ir vajadzīga līdzsvarota ieinteresēto personu, tostarp MVU, līdzdalība.

Grozījumu iesniedza Den Dover

Grozījums Nr. 61
13. panta 3.a daļa (jauna)

Komisija pārrauga un izvērtē Eiropas 
Kosmosa aģentūras iepirkuma procedūras, 
konkurences apstākļus un attiecīgos ES 
tirgus un katru ceturksni ziņo par šiem 
jautājumiem Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Pamatojums

Šajā pantā nevajag iekļaut to, ka Komisijai regulāri jāiesniedz ziņojumi Eiropas 
Parlamentam un Padomei par norisēm Galileo projekta īstenošanā. Minētā kārtība 
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nodrošinās to, ka EP un Padome spēs pārraudzīt ar Galileo projektu saistīta iepirkuma 
procedūras norisi un pilnībā izmantot kopīgo politisko atbildību par programmu.

Grozījumu iesniedza Vladimír Remek

Grozījums Nr. 62
14. panta 2. punkts

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 4. un 
7. pantu, ievērojot minētā lēmuma 
8. panta noteikumus.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. 
pantu, ievērojot minētā lēmuma 8. 
panta noteikumus.

Or. cs

Pamatojums

According to the proposal for a Regulation the Committee on European GNSS Programmes is 
to adopt implementing rules, in particular by approving annual and multi-annual work 
programmes. The Member States should be involved to the utmost extent in the adoption of 
such important implementing decisions. The most suitable comitological procedure for that 
purpose is the regulatory one laid down in Article 5 of Decision 1999/468. The committee 
established by means of Regulation No 680/2007 (on financial aid in the field of the trans-
European transport and energy networks), which amongst other things takes decisions 
concerning the annual and multi-annual work programme for the financing of the TEN-T, is 
also a regulatory one.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 63
14. panta 4. punkts

4. Uzraudzības iestādes administratīvās 
padomes pārstāvji piedalās Eiropas GNSS 
programmu komitejas darbā. Eiropas GNSS
programmu komitejas darbā atbilstoši tās 
reglamentā noteiktajai kārtībai var 
piedalīties arī ESA satelītu navigācijas 
programmu padomes pārstāvji.

4. Eiropas GNSS programmu komitejas
darbā atbilstoši tās reglamentā noteiktajai 
kārtībai var piedalīties arī ESA satelītu 
navigācijas programmu padomes pārstāvji. 
Eiropas Parlamentam būs novērotāja 
statuss.

Or. de
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Pamatojums

Ņemot vērā šo programmu svarīgumu un to radītās finansiālās sekas, Eiropas Parlamenta 
pārstāvjiem ir jāpārrauga Eiropas GNSS programmu komitejas darbs. Tādējādi sabiedrībai 
tiks nodrošināta labāka informācijas aprite un lielāka pārredzamība. Turklāt Uzraudzības 
iestādes darbība ir jāpārskata, ņemot vērā pasākumus, kas ierosināti saistībā ar programmu 
īstenošanu.

Grozījumu iesniedza Den Dover

Grozījums Nr. 64
14. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Reizi ceturksnī Komisija iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei par progresu saistībā ar 
programmām, kuras izstrādātas Galileo 
projektam, kā arī par finanšu ietekmi un 
tirgus iespējām. 

Or. en

Pamatojums

Šajā 4.a punktā (jauns) nevajag iekļaut to, ka Komisijai regulāri jāiesniedz ziņojumi Eiropas 
Parlamentam un Padomei par norisēm Galileo projekta īstenošanā. Minētā kārtība 
nodrošinās to, ka EP un Padome spēs pārraudzīt ar Galileo projekta norisi un pilnībā 
izmantot kopīgo politisko atbildību par programmu.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 65
Pielikuma „Eiropas GNSS programmu mērķi” 2. ievilkums

• Piedāvāt „dzīvības aizsardzību” („safety of 
life service” jeb SoL), kas orientēta uz tiem 
izmantotājiem, kam drošība ir būtiska, un 
kas jo īpaši atbilst aeronautikas, jūras un
dzelzceļā nozarē pastāvošajām prasībām. Šis 
pakalpojums atbilst arī nepārtrauktības 
prasībai, un tajā ietilpst informācijas 
veseluma ziņojums, kas brīdinās izmantotāju 
sistēmas atteices gadījumā.

• Piedāvāt „dzīvības aizsardzību” („safety of 
life service” jeb SoL), kas orientēta uz tiem 
izmantotājiem, kam drošība ir būtiska, un 
kas jo īpaši atbilst aeronautikas, jūras,
dzelzceļa un sauszemes transporta nozarē 
pastāvošajām prasībām. Šis pakalpojums 
atbilst arī nepārtrauktības prasībai, un tajā 
ietilpst informācijas veseluma ziņojums, kas 
brīdinās izmantotāju sistēmas atteices 
gadījumā.
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Or. fr

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Grozījums Nr. 66
Pielikums (jauns)

Parlamenta izdarītie grozījumi

A pielikums 
Iepirkuma struktūra

Galvenās darba paketes, par 

kurām ESA slēdz līgumu*

Apraksts

Sistēmu darba paketes

1.   Sistēmas inženiertehniskais 

atbalsts

Līgumu noslēdz ar jauktu rūpniecības grupu, lai atbalstītu visas izvēles un lēmumus, 
kas saistīti ar sistēmas izstrādi. Šī rūpniecības grupa palīdz ESA visa īstenošanas 

procesa gaitā, līdz pat un ietverot sistēmas specifikācijas, darbības analīzi, testēšanu, un 

visu infrastruktūras elementu pārbaudi un apstiprināšanu.

Piegādes darba paketes

2.   Zemes misijas 

infrastruktūras 

pabeigšana

Zemes misijas elementu pabeigšana (navigācijas signālu un ziņojumu nodrošināšana), 

modernizējot izstrādes infrastruktūru un izmantojot papildu iekārtas, līdz ir sasniegtas 

pilnīgas darbības spējas.

3.   Zemes kontroles 

infrastruktūras 

pabeigšana

Zemes kontroles elementu pabeigšana (individuālu satelītu kontrole), modernizējot 

izstrādes infrastruktūru un izmantojot papildu iekārtas, līdz ir sasniegtas pilnīgas 

darbības spējas.

4.   Pavisam 26 satelīti:

      a) A satelīti

      b) B satelīti

      c) C satelīti

Pirmā partija ar 10–12 satelītiem.

Otrā partija ar 6–8 satelītiem, pamatojoties uz pierādītiem panākumiem saistībā ar A 

partijas piegādi.

Trešā partija ar 6–8 satelītiem, pamatojoties uz demonstrētiem panākumiem saistībā ar 

B partijas piegādi.

5.   Palaišanas iekārtas Palaišanas pakalpojumu līgums, uzticot šos pakalpojumus divām vai, ja iespējams, 

vairākām tehniski neatkarīgām palaišanas iekārtu grupām.

Operāciju darba pakete

6.   Operācijas Par operācijas darbībām noslēdz līgumu ar operatoru. Operators koordinē visas Galileo 
operācijas, lai nodrošinātu veiksmīgu navigācijas misiju. Galileo sistēmas operāciju 
koncepcija ir balstīta uz diviem Galileo Satelītu kontroles centriem (GCS/GMS) —
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Fucino un Oberpfaffenhofen, un uz Dzīvības drošības centru Madridē, kas darbojas 
nepārtraukti un ir atbildīgs par dzīvības drošības vairākveidu pakalpojumiem un 
lietojumprogrammām. Dzīvības drošības centrs ietvers gan vajadzīgos moduļus, lai 
nodrošinātu pienācīgus sistēmas integritātes, nepārtrauktības un pieejamības līmeņus,
kas balstīti uz GMS "aukstajā dublēšanas fāzē" un uz GCS, kura fiziskās konfigurācijas 
ir identiskas un funkcionālie atribūti līdzvērtīgi ar otru GCS. Operatoram ir uzdevums 
ar centru starpniecību panākt misijas darbību, kontrolēt operacionālo statusu un 
nodrošināt visas zemes infrastruktūras un saistītā komunikāciju tīkla uzturēšanu, kā arī 
pārvaldīt tā uzturēšanu.
Komisija ņem vērā to, ka Dzīvības drošības centrs var izlemt pārveidoties par pilnībā 
kvalificētu, citiem līdzvērtīgu Galileo Satelītu kontroles centru, kura aktīvi piederēs 
Kopienai. Šai pārveidei vajadzīgās investīcijas neradīs papildu izmaksas tam Kopienas 
budžetam Eiropas GNSS programmām laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam, par ko 
ir panākta vienošanās. Neskarot Oberpfaffenhofen un Fucino operacionālās spējas, 
Komisija šādā gadījumā nodrošinās, ka šo centru pilnībā operacionāli kvalificēs kā 
Galileo Satelītu kontroles centru līdz 2013. gada beigām, ar nosacījumu, ka tas spēj 
izpildīt visas vajadzīgās prasības, kas piemērojamas visiem centriem, un to iekļaus 
minētajā Galileo trīs centru tīklā.

* Ja darba pakešu vai to partiju darbība nav apmierinoša, ja iespējams, var īstenot pienācīgus pielāgojumus, tostarp izsludināt 
konkursu par atlikušo darbu.

Papildu darba paketes, par 

kurām ESA slēdz līgumu

Apraksts

Pārbaudes uztvērēji Daudzējādas izcelsmes līgumi pārbaudes uztvērēju ražošanai

Pakalpojumu līgumi Līgumi ar dažādiem pakalpojumu sniedzējiem un centriem par vispārējās sistēmas 

arhitektūras sekmīgu darbību, tādiem kā laika pakalpojuma sniedzējs, ģeodēzijas 

pakalpojuma sniedzējs, meklēšanas un glābšanas saskarnes.  

Infrastruktūras piegādes 

elementi

Infrastruktūras elementi, ko nodrošina neatkarīgi no minētajiem pakalpojumu 

līgumiem, tādi kā Galileo Drošības uzraudzības centrs, ko vadīs GSA.

Papildu darba pakete, par ko 

līgumu slēdz Komisija

Apraksts

Darbības izvērtējums Līgums par neatkarīgu galveno darbības rādītāju izvērtēšanu

Or.

Pamatojums

Nav lietderīgi iekļaut īstenojamo iepirkuma politiku, kas attiecas uz izvēršanas posma 
sadalījumu darba paketēs, ja nenorāda, kādas ir šīs paketes.
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