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ĪSS PAMATOJUMS

Piedāvātās programmas mērķis ir palīdzēt Eiropai veidot pašai savas kosmisko objektu 
novērošanas un uzraudzības (space surveillance and tracking — SST) spējas, kas ļautu 
novērst un uzraudzīt kosmosa infrastruktūras objektu un citu kosmosa kuģu vai kosmisko 
atkritumu sadursmes risku, kurš kļūst aizvien lielāks. Dalībvalstis sniegtu ieguldījumu, 
uzstādot savus sensorus, un Savienība nodrošinātu regulējumu un finansiālo ieguldījumu, tā 
garantējot trīs galveno funkciju izpildi: sensoru tīkla izveidi, datu apstrādi un lietotāju 
apkalpošanu. Galvenokārt ar SST sistēmu saistītu drošības apsvērumu dēļ programmas vadību 
uzņemtos ES, nevis Eiropas Kosmosa aģentūra.

Atzinuma sagatavotāja ierosina atbalstīt šo stratēģisko projektu, ar ko var garantēt nozīmīgāko 
Eiropas resursu autonomiju un drošību, arī to resursu, kas izveidoti saskaņā ar diviem 
vērienīgiem ES projektiem — EGNOS / Galileo un GMES jeb Copernicus.

Atzinuma sagatavotāja ir konstatējusi, ka galvenais tomēr ir jautājums par SST atbalsta 
programmas finansēšanu. Regulas priekšlikumā patiešām ir noteikts, ka vajadzīgais 
finansējums tiek ņemts no citām attiecīgajām programmām, pilnībā ievērojot to juridisko 
pamatu. Lai gan finansējumu ir paredzēts piešķirt programmām Galileo, „Apvārsnis 2020”, 
Iekšējās drošības fondam un programmai Copernicus, pats tiesību akta projekts uz 
Copernicus tomēr vēl neattiecas, un tajā nav norādīts konkrēts attiecīgo piešķīrumu apmērs. 
Tiesību akta projektā nav iekļauta pat tā summa, ko Komisija ir minējusi paskaidrojuma 
rakstā, proti, EUR 70 miljoni septiņu gadu laikā. Visbeidzot, tiesību akta projektā nav precīzi 
norādīts ES finansējuma sadalījums pa galvenajiem plānotajiem uzdevumiem.

Atzinuma sagatavotāja mēģina šīs nepilnības novērst, norādot maksimālo summu un 
nodrošinot, lai EGNOS / Galileo un Copernicus būtu ne vien galvenie SST spēju izmantotāji, 
bet arī to svarīgākie veidotāji, turpretim citām vajadzētu būt pakārtotas nozīmes 
programmām. Jo īpaši pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” atvēlētais finansējums būtu 
jāizlieto tikai un vienīgi tās darbības jomā, proti, kosmosa un drošības pētniecībai. Atzinuma 
sagatavotāja arī ierosina iekļaut finansējuma sadalījumu pa trim galvenajām funkcijām, kuru 
izpildi nodrošinās SST programma. Visbeidzot, vajadzētu pilnvarot Komisiju pieņemt 
deleģētos aktus, ar kuriem tā precizētu finansēšanas kārtību un prioritātes un vajadzības 
gadījumā varētu būtiski mainīt noteikto sadalījumu.
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GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Precīza informācija par konkrētu 
kosmisko objektu dabu, specifikācijām un 
atrašanās vietu var ietekmēt Eiropas 
Savienības vai tās dalībvalstu drošību. 
Tādēļ attiecībā uz SST sensoru tīkla izveidi 
un darbību, spēju apstrādāt un analizēt SST
datus un SST pakalpojumu sniegšanā
nepieciešami pienācīgi piesardzības 
pasākumi. Tādēļ šajā lēmumā ir 
nepieciešams noteikt vispārīgus 
noteikumus par SST datu un informācijas 
izmantošanu un drošu apmaiņu starp 
dalībvalstīm, EUSC un SST pakalpojumu 
saņēmējiem. Turklāt Eiropas Komisijai un 
Eiropas Ārējās darbības dienestam būtu 
jāizstrādā koordinēšanas mehānisms, kas 
nepieciešams ar SST atbalsta programmas 
drošību saistītu jautājumu risināšanai.

(12) Precīza informācija par konkrētu 
kosmisko objektu dabu, specifikācijām un 
atrašanās vietu var ietekmēt Eiropas 
Savienības vai tās dalībvalstu drošību. 
Tādēļ, veidojot SST sensoru tīklu, 
nodrošinot tā darbību, spēju apstrādāt un 
analizēt SST datus un sniedzot SST
pakalpojumus, būtu pienācīgi jāņem vērā
drošības apsvērumi. Tātad šajā lēmumā ir 
jāizklāsta vispārīgi noteikumi par SST datu 
un informācijas izmantošanu un drošu 
apmaiņu starp dalībvalstīm, EUSC un SST
pakalpojumu saņēmējiem. Lai nepieļautu 
dublēšanos, ietaupītu līdzekļus un veidotu 
sinerģiju, šajā nolūkā būtu jāizmanto 
esošā infrastruktūra un zināšanas. Turklāt 
Eiropas Komisijai un Eiropas Ārējās 
darbības dienestam būtu jāizstrādā 
koordinēšanas mehānismi, kas 
nepieciešami ar SST atbalsta programmas 
drošību saistītu jautājumu risināšanai.

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) SST atbalsta programma būtu (15) SST atbalsta programma būtu 
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jāfinansē Savienībai atbilstīgi Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2012. gada 
25. oktobra Regulai (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko 
piemēro Savienības vispārējam 
budžetam18.Savienības finansējums SST
atbalsta programmai būtu jāpiesaista no 
attiecīgām programmām, kas paredzētas
daudzgadu finanšu shēmā 2014.–
2020. gadam. 

jāfinansē Savienībai atbilstīgi Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2012. gada 
25. oktobra Regulai (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko 
piemēro Savienības vispārējam 
budžetam18. Savienības finansējuma 
summa SST atbalsta programmai būtu 
jānosaka EUR 70 miljonu apmērā 
faktiskajās cenās. Tā būtu jāpiesaista 
galvenokārt no attiecīgām kosmosa 
politikai paredzētām programmām, kas 
iekļautas daudzgadu finanšu shēmā 2014.–
2020. gadam, proti, EGNOS / Galileo un 
Copernicus, un šajā nolūkā būtu vēlams 
izmantot atsevišķas šīm programmām 
izveidotas budžeta pozīcijas, tomēr 
nepieļaujot, ka tas nelabvēlīgi ietekmē 
pašu šo programmu mērķus. Dažos
gadījumos vajadzētu būt arī iespējai 
izmantot Iekšējās drošības fondam un 
programmai „Apvārsnis 2020” atvēlētos 
līdzekļus, taču tikai un vienīgi tām 
darbībām, kas noteiktas fonda un 
programmas pamataktos un saistītas 
attiecīgi ar būtiski svarīgās 
infrastruktūras aizsardzību un kosmosa 
un drošības pētniecību. Lielāks 
Savienības ieguldījums vajadzības 
gadījumā būtu jāpiesaista no programmas 
Galileo un/vai programmas Copernicus. 

______________ ________________
18 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp. 18 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Lai panāktu skaidrību un 
pārskatatbildību, norādītā maksimālā 
summa būtu jāsadala pa dažādām 
kategorijām atbilstoši šajā regulā 
noteiktajiem mērķiem. Būtu jānodrošina 
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Komisijai iespēja pārdalīt līdzekļus no 
viena mērķa citam, un Komisijai tas būtu 
jādara, pieņemot deleģētu aktu, ja 
attiecīgās izmaiņas pārsniedz piecus 
procentpunktus. Turklāt Komisijai 
vajadzētu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
sīki izklāstīta finansēšanas kārtība un 
prioritātes, kas jāņem vērā darba 
programmā.

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija: 1. Komisija:
(a) pārvalda SST atbalsta programmai 
piesaistītos līdzekļus un nodrošina SST
atbalsta programmas īstenošanu;

(a) pārvalda SST atbalsta programmai 
piesaistītos līdzekļus un nodrošina SST
atbalsta programmas īstenošanu, 
garantējot, lai dažādie finansējuma avoti 
būtu pārredzami un skaidri;

(b) veic nepieciešamos pasākumus, lai 
noteiktu, kontrolētu, mazinātu un 
pārraudzītu ar programmu saistītos riskus;

(b) veic nepieciešamos pasākumus, lai 
noteiktu, kontrolētu, mazinātu un 
uzraudzītu ar programmu saistītos riskus;

(c) sadarbībā ar Eiropas Ārējās darbības 
dienestu izveido nepieciešamos 
koordinēšanas mehānismus programmas 
drošības nodrošināšanai.

(c) sadarbībā ar Eiropas Ārējās darbības 
dienestu izveido nepieciešamos 
koordinēšanas mehānismus, kas garantē
programmas drošību.

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija nodrošina komplementaritāti 
starp SST atbalsta programmu un ar 
kosmosā esošās infrastruktūras 
aizsardzību saistītām pētniecības 
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darbībām, kas tiek veiktas, īstenojot 
programmu „Apvārsnis 2020”, kura 
izveidota ar [norādīt programmas 
„Apvārsnis 2020” izveidošanas regulu, 
tiklīdz tā būs pieņemta]. Komisija arī 
sekmē komplementaritāti starp SST
atbalsta programmu un citām darbībām, 
kas šajā jomā tiek veiktas Eiropas un 
starptautiskā mērogā.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiesību akta tekstā būtu iekļauts tas, kas pagaidām ir minēts tikai 
apsvērumos.

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Savienības Satelītcentrs (EUSC) 
piedalās 3. panta c) apakšpunktā izklāstītā 
mērķa īstenošanā un ir tiesīgs saņemt 
finanšu ieguldījumu no SST atbalsta 
programmas pēc 10. pantā minētā līguma 
noslēgšanas.

Ja tiek attiecīgi grozīts Eiropas Savienības 
Satelītcentra (EUSC) pamatakts, EUSC
piedalās 3. panta c) apakšpunktā izklāstītā 
mērķa īstenošanā un ir tiesīgs saņemt 
finanšu ieguldījumu no SST atbalsta 
programmas pēc 10. pantā minētā līguma 
noslēgšanas.

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības finansējumu SST atbalsta 
programmai piesaista no citām 
programmām, kas paredzētas daudzgadu 
finanšu shēmā 2014.–2020. gadam, 
pilnīgā saderībā ar to juridisko pamatu. 

1. Savienības ieguldījums SST atbalsta
programmā ir EUR 70 miljoni faktiskajās 
cenās, un tas galvenokārt un vienādās 
daļās ir jāpiesaista no programmām, kas 
izveidotas ar šādiem tiesību aktiem:
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Attiecīgās programmas, no kurām varētu 
piesaistīt finansējumu, ietver 
programmas, kas izveidotas ar šādiem 
tiesību aktiem:

(a) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. [..] par Eiropas satelītu 
navigācijas sistēmu ieviešanu un 
ekspluatāciju, 1. pants, 3. panta c) un 
d) apakšpunkts un 4. pants;

(a) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. [...] par Eiropas satelītu 
navigācijas sistēmu ieviešanu un 
ekspluatāciju, 1. pants, 3. panta c) un 
d) apakšpunkts un 4. pants; 

(aa) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. [...], ar ko izveido 
programmu Copernicus, 5. panta 
c) apakšpunkts.

(b) Padomes Lēmums Nr. [..], ar ko 
izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno 
Pētniecības un inovāciju pamatprogrammu 
2014.–2020. gadam “Apvārsnis 2020”, 
2. panta 2. punkta b) un c) apakšpunkts, 
pielikuma II daļas 1.6.2. punkta 
d) apakšpunkts un pielikuma III daļas 
6.3.4. punkts;

Daļu no ieguldījuma ierobežotā apmērā 
un saskaņā ar attiecīgajiem pamataktiem 
var piesaistīt arī no programmām, kuras 
izveidotas ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. [...], ar ko 
Iekšējās drošības fonda ietvaros izveido 
finansiālā atbalsta instrumentu policijas 
sadarbībai, noziedzības novēršanai un 
apkarošanai un krīžu pārvarēšanai 
(regulas 3. panta 2. punkta 
b) apakšpunkts un 3. panta 3. punkta 
e) apakšpunkts), un Padomes Lēmumu
Nr. [...], ar ko izveido īpašo programmu, ar 
kuru īsteno Pētniecības un inovāciju 
pamatprogrammu 2014.–2020. gadam 
„Apvārsnis 2020”(lēmuma 2. panta 
2. punkta b) un c) apakšpunkts, pielikuma 
II daļas 1.6.2. punkta d) apakšpunkts un 
pielikuma III daļas 6.3.4. punkts).

(c) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. [..], ar ko Iekšējās 
drošības fonda ietvaros izveido finansiālā 
atbalsta instrumentu policijas sadarbībai, 
noziedzības novēršanai un apkarošanai 
un krīžu pārvarēšanai, 3. panta 2. punkta 
b) apakšpunkts un 3. punkta 
e) apakšpunkts.
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Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
11. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Apropriācijas 3. pantā noteikto mērķu 
sasniegšanai tiek piešķirtas šādā apmērā:
(a) sensoru funkcija — [X] %;
(b) apstrādes funkcija — [X] %;
(c) apkalpošanas funkcija — [X] %.

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
11. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Ja konkrētam mērķim atvēlētā 
ieguldījuma apmērs ir jāmaina vairāk 
nekā par 5 procentpunktiem, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 14.a pantu, lai šo sadalījumu 
mainītu.

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
11. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 14.a pantu, 
kuros tiek sīki izklāstīta finansēšanas 
kārtība un prioritātes, kas jāņem vērā 
darba programmās atbilstoši 6. pantam. 
Deleģēto aktu Komisija pieņem pirmajā 
gadā pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
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Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gada apropriācijas piešķir budžeta 
lēmējinstitūcija atbilstīgi šai darbībai 
paredzētajiem līdzekļiem programmās, no 
kurām ir piesaistīti līdzekļi.

2. Gada apropriācijas piešķir budžeta 
lēmējinstitūcija atbilstīgi šai darbībai 
paredzētajiem līdzekļiem programmās, no 
kurām ir piesaistīti līdzekļi. Lielāku 
Savienības ieguldījumu vajadzības 
gadījumā piesaista no programmas 
Galileo un/vai programmas Copernicus.

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pārrauga SST atbalsta 
programmas īstenošanu. 

1. Komisija pārrauga SST atbalsta 
programmas īstenošanu un reizi gadā par 
to informē Eiropas Parlamentu un 
Padomi.

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Deleģēšanas īstenošana

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
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2. Pilnvaras pieņemt 11. pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir no šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas.
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 11. pantā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī
vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4. Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, 
Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
5. Saskaņā ar 11. pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos mēnešos no dienas, kad minētais 
akts paziņots Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus vai ja 
pirms minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Pamatojums

Tiek iekļauti attiecīgie noteikumi par deleģētajiem aktiem.
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