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IEROSINĀJUMI 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 

pētniecības un enerģētikas komiteju – rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:  

A. tā kā Komisija paziņojumā “Kosmosa stratēģija Eiropai” norāda, ka Eiropas kosmosa 

nozare arvien vairāk kļūst par daļu no globālās pievienotās vērtības ķēdes un ka tā attīsta 

inovatīvus produktus un pakalpojumus, jo īpaši saistībā ar lietiskā interneta produktiem, 

kuri ir nozīmīgi arī ar kosmosa nozari nesaistītiem uzņēmumiem un kurus varētu pielāgot 

patērētāju vajadzībām, 

B. tā kā kosmoss Eiropas iedzīvotājiem ir nevis izdevums, bet gan ieguldījums un vērienīga 

ES kosmosa stratēģija var nodrošināt Eiropas patstāvību un pozīcijas stratēģiski 

nozīmīgajā kosmosa jomā, vienlaikus veicinot izaugsmi, konkurētspēju un darbavietu 

radīšanu ar kosmosu saistītajā ražošanā, darbībās un pakārtotajos pakalpojumos, 

1. aicina Komisiju veicināt  kosmosa nozares konkurētspēju un novatorismu, izmantojot 

formulas, kas balstās ne tikai uz strukturālajiem un investīciju fondiem, bet arī uz privāto 

sektoru jomās, kurās tā līdzdalība ir ļoti svarīga; uzsver, ka būtu jāveicina vērienīga 

pētniecība kosmosa jomā, izmantojot plašu un uz nākotni vērstu pieeju, kas ņem vērā 

faktu, ka ļoti svarīgi ir nodrošināt infrastruktūru un pakalpojumus ilgā laika posmā, lai 

pakārtotajās nozarēs radītu labvēlīgu vidi investīcijām, un rast veidus — gan finanšu, gan 

nefinanšu — , lai atbalstītu ar šo nozari un ar lietišķajām zinātnēm saistītus kosmosa 

pētniecības pasākumus un arī fundamentālos pētījumus šajā jomā, kuriem ir tieša ietekme 

uz izmantoto tehnoloģiju un kuri nodrošina nozarei augsti kvalificētus darbiniekus, jo viņi 

ir galvenie inovācijas veicinātāji; 

2. aicina Komisiju analizēt ar kosmosu saistītā tirgus darbību gan nesējraķešu, gan kosmosa 

resursu nozarē, kā arī šīs nozares izmantojošo pakalpojumu jomā; aicina Komisiju 

nodrošināt, ka šis regulējums ir atbilstošs konkurētspējīgai pieejai, kas mudina Eiropas 

piegādātājus ieiet arī citos tirgos; 

3. uzsver, ka sabiedrības vajadzībām plašāk izmantojot rezultātus, ko dod sabiedriskā sektora 

pētniecība kosmosa tehnoloģiju jomā, var rast konkurētspējīgus un starpnozaru 

risinājumus dažādām ES politikas pamatprioritātēm, tādējādi palīdzot apvienot un 

saskaņot politikas risinājumus, jo īpaši tādās jomās kā klimata pārmaiņas, resursu 

ilgtspējīga pārvaldība, migrācija, robežkontrole, cilvēku tuvināšana tālākos Savienības 

reģionos un nepieciešamība pēc pastāvīga pieslēguma nākotnes 5G tīklos; 

4. aicina Komisiju nodrošināt pienācīgu finansējumu un izstrādāt dzīvotspējīgu pasākumus 

un mērķus attiecībā uz EGNOS, Galileo un Copernicus programmas ienākšanu tirgū un 

atbalstīt tādu lietotņu izstrādi, kas ļauj izmantot kosmosa datu un pakārtoto pakalpojumu 

potenciālu, lai veicinātu integrēta un unificēta vienotā tirgus izveidi šajā nozarē, jo īpaši 

tādēļ, ka kosmosa risinājumu potenciāls vēl nav pilnībā izmantots un kosmosa nozare ir 

labāk jāsaista ar citām politikas jomām un ekonomikas nozarēm gan ES, gan dalībvalstu 

līmenī; šajā sakarībā uzsver, ka kosmosa tehnoloģiju izmantošanai ir potenciāls veicināt 

izaugsmi un nodarbinātību; 

5. aicina Komisiju veicināt alternatīvu palaišanas iekārtu tehnoloģiju attīstību un ekodizaina 

principu ievērošanu visās palaišanas iekārtās un kosmosa resursos; 
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6. norāda, ka visu kosmosa sistēmu pamatā ir informācijas tehnoloģijas, kuru 

programmatūras arvien biežāk ir tikušas pakļautas neatļautai piekļuvei, un tas var būtiski 

apdraudēt datu, tostarp satelītattēlu, ģeopozicionēšanas informācijas un satelītsakaru 

ticamību; 

7. tādēļ aicina Komisiju sadarboties ar Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības 

politikas jautājumos un dalībvalstīm, kuras ir parakstījušas 1967. gada Kosmosa līgumu 

un ar to saistīto Konvenciju par atbildīgu rīcību kosmosā, lai veicinātu starptautiskos 

principus saistībā ar atbildīgu uzvedību kosmosā, pamatojoties uz atziņu, ka kosmoss ir 

cilvēces kopīgais mantojums, un strādāt, lai panāktu Kosmosa līguma un Mēness līguma 

vispārēju atzīšanu Apvienoto Nāciju Organizācijā un citos attiecīgajos daudzpusējos 

forumos; 

8. uzsver, ka steidzami ir jānovērš Konvencijas par atbildīgu rīcību kosmosā 2. pantā 

pastāvošā likumdošanas nepilnība un jānodrošina, ka valstis, kas pieļauj, finansē vai 

atbalsta kiberuzbrukumus kosmosa sistēmām, tiek tieši sauktas pie atbildības; uzsver, ka 

valstis, kas neievēro šo pienākumu, būtu jāuzskata par atbildīgām Kosmosa līguma 

VI panta nozīmē; 

9. aicina visas dalībvalstis nodrošināt, lai visās kosmosā un uz zemes izvietotajās iekārtās 

plaši izmanto sarežģītu šifrēšanu un veic visus pasākumus, lai nodrošinātu sakaru drošību 

un infrastruktūras izturētspēju; 

10. norāda, ka attālās izpētes satelītu vai sistēmu tautsaimnieciska izmantošana ir kļuvusi par 

ikdienas realitāti, kas ir devusi sabiebrībai ievērojamus ieguvumus; 

11. uzsver, ka ir jānodrošina, lai attālās izpētes sistēmu komerciāla izmantošana ES radītu 

ieguvumus patērētājiem un uzņēmumiem, jo īpaši MVU; turklāt uzsver, ka, ņemot vērā 

vajadzību nodrošināt pienācīgu iekšējā tirgus darbību un veicināt  kosmosa darbību 

drošumu, drošību un ekonomisku attīstību, ir jāievieš vienoti noteikumi, lai nepieļautu, ka 

atšķirīgi īstenošanas noteikumi rada konkurences izkropļojumus iekšējā tirgū vai pat 

apdraud drošību; prasa izveidot tiesisko regulējumu ar vienotiem noteikumiem, kas ļautu 

datus, kuri iegūti, izmantojot attālās izpētes  sistēmas, darīt ieejamus iekšējā tirgū 

atkalizmantošanai procesos, kas rada pievienoto vērtību, un ka šie dati tiek aizsargāti no 

neatļautas piekļuves. 
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