
AD\1002805LV.doc PE514.674v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Ārlietu komiteja

2013/2092(INI)

24.9.2013

ATZINUMS
Sniegusi Ārlietu komiteja

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par ES kosmosa rūpniecības politiku — kosmosa nozares ekonomiskās 
izaugsmes potenciāla apgūšana
(2013/2092(INI))

Atzinumu sagatavoja: Tarja Cronberg



PE514.674v02-00 2/6 AD\1002805LV.doc

LV

PA_NonLeg



AD\1002805LV.doc 3/6 PE514.674v02-00

LV

IEROSINĀJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas 2013. gada 28. februāra paziņojumu „ES kosmosa rūpniecības 
politika –– kosmosa nozares ekonomiskās izaugsmes potenciāla apgūšana” 
(COM(2013)0108) kā nozīmīgu soli virzienā uz ES stratēģisku neatkarību kosmosa 
tehnoloģiju jomā; aicina Komisiju un dalībvalstis aktīvāk strādāt, lai veidotu spējas, kas 
nodrošinātu autonomu piekļuvi kosmosam, izmantojot Eiropas raķešu palaišanas iekārtas 
un satelītus; uzsver nepieciešamību atbalstīt spēcīgāku Eiropas sadarbību šajā nozarē, lai 
novērstu tās ievērojamo sadrumstalotību, jo īpaši attiecībā uz iestāžu pieprasījumu; ir 
pārliecināts, ka tikai rentablāka un konsolidēta Eiropas kosmosa rūpniecība var būt 
starptautiski konkurētspējīga; uzsver, ka Eiropas kosmosa rūpniecības politika arī turpmāk 
jāveido sadarbībā ar Eiropas Kosmosa aģentūru (EKA), lai nodrošinātu politikas virzienu 
papildināmību;

2. uzsver, ka pirms lemšanas par jaunām iniciatīvām un ES budžeta piešķiršanu vispirms ir 
nepieciešams precizēt ES izvirzīto mērķu vērienīgumu, jo īpaši attiecībā uz tās 
stratēģiskajiem un ģeopolitiskajiem mērķiem; norāda, ka paziņojumā nav noteiktas 
attiecības starp ES kosmosa rūpniecības politiku un kopējo drošības un aizsardzības 
politiku (KDAP); uzskata, ka ES kosmosa politika jāuzskata par KDAP ieguvumu, kas 
nodrošina labāku sinerģiju starp kosmosa civilajiem un militārajiem līdzekļiem, 
atspoguļojot pašas KDAP duālo — civilo un militāro –– lomu; aicina Komisiju, 
dalībvalstis un Komisijas priekšsēdētāja vietnieci / Savienības augsto pārstāvi skaidri 
noteikt šīs nozares potenciālo ieguldījumu KDAP, civilās un militārās sinerģijas veidu un 
apmēru, šādu tehnoloģiju nozīmi, efektīvi izvēršot humānās palīdzības operācijas un 
prognozējot migrācijas plūsmas un tendences pēc konfliktiem vai dabas katastrofām, kā 
arī to, cik šīs tehnoloģijas ir svarīgas, īstenojot KDAP misijas un operācijas un citas ES 
darbības konfliktu novēršanas, ieroču kontroles, masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšanas 
tehnoloģiju, terorisma apkarošanas, migrācijas un robežkontroles jomā; aicina Komisiju 
un dalībvalstis informēt Parlamentu par iecerēm KDAP misiju un operāciju atbalstam 
izmantot Copernicus programmu un Galileo programmas publiski regulēto pakalpojumu 
(PRS);

3. aicina Komisiju un dalībvalstis informēt Parlamentu par to, kā militārā kosmosa sadarbība 
varētu notikt pastāvīgas strukturētas sadarbības veidā; iesaka Komisijai, EKA, Eiropas 
Aizsardzības aģentūrai (EAA) un Eiropas Ārējās darbības dienestam (EĀDD) ciešāk 
sadarboties, attīstot un kopīgi izmantojot ES kosmosa resursus KDAP misiju un operāciju 
atbalstam; 

4. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par to, ka telesakari, navigācija un Zemes novērošana 
no kosmosa nodrošina ES ar stratēģiski svarīgam zināšanām, kas ir ES ārējo attiecību 
pamatā, sniedzot palīdzību attīstības jomā un humāno palīdzību;

5. uzsver Copernicus (bijušās globālās vides un drošības novērošanas (GMES) programmas) 
drošības dimensiju, jo īpaši pielietojumu tādos gadījumos kā krīžu novēršana un reaģēšana 
uz tām, humānā palīdzība un sadarbība, konfliktu novēršana, kas nozīmē arī uzraudzību 
pār to, kā tiek ievēroti starptautiskie līgumi, un kuģošanas uzraudzību;
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6. mudina Komisiju ievērot Galileo programmas grafiku un tai paredzēto finansējumu; 
uzsver tās divējādo radio navigācijas un pozicionēšanas funkcijas izmantojumu, tostarp 
attiecīgos pielietojumus civilās un militārās darbībās, jo īpaši iespēju dalībvalstīm 
izmantot publiski regulēto pakalpojumu (PRS) militāriem mērķiem; uzsver, ka ir 
jāprecizē, ciktāl; PRS un citi pakalpojumi tiks izmantoti KDAP vai valstu militārajām 
misijām ārpus ES;

7. norāda, ka saskaņā ar paziņojumā sniegto informāciju 60 % no elektroniskajām ierīcēm, 
kas tiek lietotas Eiropas satelītos, ir importētas no ASV; šajā sakarā aicina izstrādāt 
iniciatīvu par to, kā aizsargāt sensitīvus vai personas datus, un arī izmantot esošo publiskā 
iepirkuma procedūru, lai iespēju robežās nodrošinātu, ka kosmosa infrastruktūra tiek 
iepirkta no dalībvalstīm ar mērķi vairāk veicināt izaugsmi šajā nozarē; atzīst, ka kosmosa 
nozarē nodarbinātajiem ir augstākais izglītības un tehnoloģisko prasmju līmenis; tomēr 
nozarē joprojām trūkst galveno specifisko prasmju, sākot no inženierijas disciplīnām līdz 
akadēmiskajiem grādiem fizikā, un šie trūkumi ir jānovērš, mudina Komisiju, EKA, EAA 
un dalībvalstis noteikt svarīgākās tehnoloģijas kopīgā Eiropas neatkarības procesa 
kontekstā un izstrādāt alternatīvus risinājumus, kas ir mazāk atkarīgi no trešām valstīm; 
atgādina –– domstarpību gadījumā pastāv risks, ka ASV varētu slēgt vai bloķēt Eiropas 
kosmosa infrastruktūru;

8. atbalsta Komisijas pausto viedokli par to, ka daudziem kosmosa sistēmu komponentiem ir 
divējāds lietojums vai militārs raksturs, tāpēc uz tiem attiecas 2009. gada 6. maija 
Direktīva 2009/43/EK, ar ko vienkāršo noteikumus un nosacījumus ar aizsardzību saistīto 
ražojumu sūtījumiem1, kurā grozījumi izdarīti ar 2012. gada 14. decembra 
Direktīvu 2012/47/ES attiecībā uz tādu ražojumu sarakstu, kas saistīti ar aizsardzību, 
Padomes 2009. gada 5. maija Regula (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu 
divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei2, vai 
kopējā nostāja par ieroču eksportu;  atzinīgi vērtē paziņojumā iekļauto priekšlikumu līdz 
2013. gada beigām iesniegt Parlamentam oficiālu ziņojumu par divējāda lietojuma preču 
eksporta kontroles sistēmu; aicina Komisiju, dalībvalstis un ES Padomes parasto ieroču 
eksporta darba grupu (COARM) precizēt, kādi reglamentējošie noteikumi būtu jāpiemēro 
katrai preču un tehnoloģiju kategorijai;

9. atbalsta pievēršanos kosmosa pētniecības un inovāciju veicināšanai atbilstoši Septītajai 
pamatprogrammai un pamatprogrammai „Apvārsnis 2020”, kam jābūt priekšnoteikumam, 
lai panāktu šīs jomas turpmāku attīstību, un daudzgadu finanšu shēmā (DFS) paredzēto 
EUR 3786 miljonu piešķiršanu globālās vides un drošības novērošanas programmai 
(Copernicus), kas nodrošinās uzticamus, laicīgus un precīzus pakalpojumus, lai pārvaldītu 
globālo vidi, kā arī lai izprastu un mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi un palīdzētu reaģēt 
uz krīzēm;

10. norāda, ka kosmosa resursu apjomīgāka izmantošana militārajā jomā nedrīkst samazināt 
un ierobežot lietojumu civilām vajadzībām un nākotnē iespējamo pielietojumu civiliem 
nolūkiem; aicina dalībvalstis un Komisijas augsto pārstāvi / Savienības priekšsēdētāja 
vietnieci ierosināt novecojušā 1967. gada Kosmosa līguma pārskatīšanu vai ierosināt 
jaunu tiesisko regulējumu, kurā ņemta vērā tehnoloģiju attīstība kopš 20. gadsimta 

                                               
1 OV L 146, 10.6.2009., 1. lpp.
2 OV L 134, 29.5.2009., 1. lpp.
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60. gadiem; uzsver arī to, ka steidzami jāsamazina sadursmju risks, ko rada lielāks satelītu 
un atkritumu daudzumu kosmosā; atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu ierosināt 
organizatorisko struktūru Eiropas Kosmosa uzraudzības un izsekošanas sistēmu (SST) 
izveidei un darbībai; atzinīgi vērtē ES finansēto daudzpusējo iniciatīvu, kuras mērķis ir 
izstrādāt starptautisku rīcības kodeksu darbībām kosmosā, kas būtu viens no veidiem, kā 
ieviest uzvedības normas kosmosā, jo tā mērķis ir panākt lielāku drošumu, drošību un 
ilgtspēju kosmosā, uzsverot, ka darbības kosmosā jāveic ļoti piesardzīgi, ar pienācīgu 
rūpību un atbilstīgu pārredzamību, tā visā pasaulē veicinot to dalībnieku savstarpēju 
uzticēšanos, kas veic darbības kosmosā; uzskata, ka jaunā regulējumā ir jāņem vērā visu 
dalībvalstu viedokļi un tam jābūt stratēģiski izplānotam, tajā ir jāparedz nozares 
ilgtermiņa nākotne, efektīvi jānovērš bruņošanās sacensība kosmosā, kā arī jāiekļauj 
aizliegums kaitēt objektiem kosmosā;

11. atgādina Komisijai un dalībvalstīm, ka ir vajadzīga spēcīgāka starptautiskā sadarbība 
kosmosa jautājumos; prasa vairāk sadarboties ar tādiem partneriem kā ASV, Krievija un 
Ķīna, lai stiprinātu miermīlīgu sadarbību kosmosā.
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