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ĪSS PAMATOJUMS

Lisabonas līguma stāšanās spēkā līdz  ar jauna "kosmosa" juridiskā pamata izveidi, kā arī 
jaunās Komisijas politisko prioritāšu noteikšana, ar kurām priekšsēdētājs J. M. Barroso
iepazīstināja Eiropas Parlamentu, padara kosmosa politiku par vienu no Eiropas Savienībai 
būtiskākajām jomām nākotnē.  

No politikas viedokļa GMES programma ir trīskārša iespēja Eiropas Savienībai.

Vispirms, tā varētu kalpot par piemēru patiesai vēlmei izstrādāt Eiropas rūpniecības stratēģiju, 
balstoties uz konkrētiem projektiem. GMES faktiski apliecina pievienoto vērtību, ko ES var 
piešķirt vērienīgu pasaules līmeņa projektu vadībai, kuru mērķis ir padarīt Eiropas Savienību 
par vienu no līderiem kosmosa nozarē.

Turklāt, tā kā GMES ir aktīvas rūpniecības politikas simbols, tā var sniegt taustāmus 
ieguvumus Eiropas pilsoņiem nodarbinātības, zinātības, drošības un vides aizsardzības jomā.
Tā arī pilnībā atbilst stratēģijai "ES 2020" un situācijai pēc Kopenhāgenas klimata 
jautājumiem veltītās konferences.

Visbeidzot, programmai būs pozitīva sinerģija, kas labvēlīgi ietekmēs citas ekonomikas 
nozares, piemēram, pakalpojumus, radot arī būtiskas iespējas ienākt tirgū ievērojamam 
skaitam MVU.

Programmas finansēšanas jautājums, kas ir īpaši nozīmīgs, lai nodrošinātu tās stabilitāti, ir 
jāapspriež no diviem aspektiem:

1) Īstermiņā: nodrošināt, lai tiktu uzsākta programmas īstenošana

Regulas priekšlikums paredz izveidot juridisku pamatu, kas nodrošinātu pēc Eiropas 
Parlamenta iniciatīvas paredzēto sagatavošanās pasākumu nepārtrauktību. Līdz ar to pēc 
referenta domām galvenais uzdevums īstermiņā ir nodrošināt finansējumu vismaz, lai uzsāktu 
programmas darbību.

Jāatgādina, ka GMES programma desmit gadus darbojas kā daļa no Septītās 
pamatprogrammas pētniecībai un attīstībai, un šīs programmas finansējums 2007.–2013. gadā 
ir EUR 1,2 miljardi. Eiropas Kosmosa aģentūra piedalās programmas attīstībā ar ieguldījumu 
EUR 1,6 miljardu apmērā. Tā kā programmas attīstības fāze beigsies 2011. gadā (attiecībā uz 
lielāko daļu no programmas komponentēm), ir jāatrod cits Kopienas finansējuma avots, lai 
nodrošinātu tās darbības fāzi. Šajā sakarībā Komisija ierosina rast papildu finansējumu EUR 
107 miljonu apmērā ārpus pamatprogrammai pētniecībai un attīstībai paredzētajiem 
līdzekļiem, lai finansētu vairākus programmas darbības uzdevumus (proti, finansēt GMES
pakalpojumus, ko pārvalda privātas struktūras, vienu SENTINEL A darbību daļu un šiem 
pakalpojumiem vajadzīgo datu iegādi).

Tomēr uz šo otro fāzi neattiecas daudzgadu finanšu shēmai 2007.–2013. gadam paredzētais 
finansējums, un šā finansējuma avotu atrašanai ir jāveic padziļināta izpēte.
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Komisija savā priekšlikumā konstatē, ka regulā "ir jāpārplāno attiecīgā pozīcija finanšu 
shēmā". Ja līdzekļu, jo īpaši neizmantoto līdzekļu pārdalīšana izrādās vajadzīga, mums ir 
jārada iespējas papildu finansējuma saņemšanai. Turklāt saskaņā ar Komisijas aplēsēm 1.a 
pozīcijas rezerve attiecīgajā laikposmā ir ļoti ierobežota. Lai arī nešķiet, ka 2011. gadā varētu 
būtu īpašas problēmas, tās varētu rasties 2012. un 2013. gadā. Faktiski saistību apropriācijas 
būtu jāpalielina par attiecīgi EUR 41 un 56 miljoniem, kas atspoguļo būtiskas papildu 
izmaksas jau pārslogotai pozīcijai.

Visbeidzot, ir arī svarīgi skaidri noteikt vēl neapzinātās vajadzības, jo īpaši attiecībā uz 
programmas kosmosa komponenti, uz kurām neattiecas Komisijas finansējuma priekšlikumi 
un kuru izmaksas varētu palielināties, ja netiks savlaicīgi pieņemti lēmumi. Konkrētāk runa ir 
par SENTINEL A darbību atlikušo daļu (EUR 30 miljoni pēc Eiropas Kosmosa aģentūras 
aplēsēm), SENTINEL B satelītu palaišanu (EUR 165 miljoni) un SENTINEL C sākotnējo 
sagatavošanu (EUR 140 miljoni).

2) Vidējā un ilgā temiņā: noteikt programmas budžeta stratēģiju pēc 2013. gada

Pilnībā darboties spējīga GMES programma (un līdz ar to arī attiecīga budžeta pozīcija) ir 
jāievieš nākamajā daudzgadu finanšu shēmā. Visi ir vienisprātis, ka programmas finansējuma 
vajadzības ir lielākas par pašlaik piešķirtajiem līdzekļiem.  Būtu lietderīgāk pārskatīt 
vajadzīgās summas trijās nozīmīgās tikšanās reizēs 2010. gadā: stratēģija "ES 2020"; Septītās 
pamatprogrammas pētniecībai un attīstībai vidusposma pārskats  un finanšu shēmas 
vidusposma pārskats, jo īpaši iekļaujot finansējumu jaunajiem politikas virzieniem, ko paredz 
Lisabonas līgums. Elastības instrumenta, kā arī likumdošanas elastības izmantošana, kā tas 
paredzēts Iestāžu nolīguma 37. pantā, arī ir nozīmīgi līdzekļi.

Referents vēlas uzsvērt vidēja un īsa termiņa ciešo saistību. Būtībā pienācīga finansējuma 
stratēģija 2014.–2020. gadam ir ievērojami atkarīga no tā, kas tiks nolemts attiecībā uz 
laikposmu no 2011. līdz 2013. gadam. Uzskatām, ka šajā priekšlikumā ir visi vajadzīgie 
elementi, lai izveidotu Kopienas programmu: mērķi, pārvaldība, finansējums un trešo valstu 
līdzdalība.

Šajā stratēģijā būtu jāaplūko šādi jautājumi: infrastruktūras īpašumtiesības un datu pārvaldes 
politika; GMES kosmosa infrastruktūras iepirkuma politika; politika sadarbības jomā ar 
trešām valstīm; dalībvalstu saistības īstenot misijas.

Ja sadarbība starp Komisiju un Eiropas Kosmosa aģentūru ir notikusi pētniecības un attīstības 
fāzes laikā, būtu nepieciešams darbības fāzes laikā paplašināt apspriežu procesu. Šajā ziņā 
Partneru padomes izveidošana, kuras funkcijas papildinātu GMES funkcijas, kā tas paredzēts 
regulas priekšlikumā, ir risinājums, kas piemērots, no vienas puses, lai nodrošinātu 
programmas pārvaldes kopējo saskaņotību, un, no otras puses, lai ieviestu vairākos līmeņos 
saskaņotu budžeta stratēģiju.

Visbeidzot, tādēļ būtu īpaši svarīgi piešķirt papildu līdzekļus, pārskatot daudzgadu finanšu 
shēmu, lai izmantotu GMES programmas iespējas, kas prasa Komisijas un dalībvalstu patiesu 
apņēmību. Budžeta komiteja aicina Komisiju, veicot vērienīgu finanšu shēmas vidusposma 
pārskatu, kā paredzēts Iestāžu 2006. gada 17. maija nolīguma 1. pielikumā, iesniegt 
priekšlikumus, kas atbilst šiem uzdevumiem.  
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GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Uzskata, ka likumdošanas 
priekšlikumā minētais finansējums atbilst 
finanšu shēmas 2007.–2013. gadam 
daudzgadu finanšu shēmas 1.a izdevumu 
apakškategorijas maksimālajam 
apjomam, taču 1.a kategorijā saglabātā 
rezerve 2011.–2013. gadam ir pārāk 
maza;  uzsver, ka gada apjoms tiks 
noteikts ikgadējā budžeta procedūrā 
atbilstoši 2006. gada 17. maija Iestāžu 
nolīguma 37. punkta noteikumiem; 
uzsver, ka ir jāatrod atbilstīgs 
finansējums, kas nepieciešams ar 
Lisabonas līgumu ieviesto ES jauno 
kompetenču vajadzībām; ir jānodrošina 
finansējums GMES programmām un jo 
īpaši tās kosmosa komponentei; Komisijai 
saistībā ar pašreizējās daudzgadu finanšu 
shēmas vidusposma pārskatu būtu 
jāiesniedz GMES vidusposma finanšu 
stratēģija līdz ar konkrētiem 
priekšlikumiem, lai šo stratēģiju pielāgotu 
un pārskatītu līdz pirmā pusgada beigām, 
izmantojot visus saskaņā ar 2006. gada 
17. maija iestāžu nolīgumu un jo īpaši tā 
21.–23. punktu pieejamos mehānismus. 
Komisijai arī būtu līdz 2010. gada 
31. decembrim jāiesniedz turpmākās 
daudzgadu finanšu shēmas ilgtermiņa 
finansējuma stratēģija.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Jānosaka visa GMES sākotnējās 
darbības laika finansējums 107 miljonu 
euro apmērā, kas nozīmē, kura lietota 37. 
pantā Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas — Iestāžu 2006. gada 17. maija 
nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu 
finanšu pārvaldību, ir galvenā atsauce. 
Paredzēts, ka šo finansējumu papildinās 43 
miljoni euro no Septītās pamatprogrammas 
kosmosa tematiskās jomas pētniecības 
darbībām, kas papildina GMES sākotnējās 
darbības.

(16) Jānosaka visa GMES sākotnējās 
darbības laika finansējums EUR 
107 miljonu apmērā, kas nozīmē, kura 
lietota 37. pantā Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas — Iestāžu 
2006. gada 17. maija nolīgumā par budžeta 
disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību, ir 
galvenā atsauce. Paredzēts, ka šo 
finansējumu papildinās 209 000 000 euro 
no Septītās pamatprogrammas kosmosa 
tematiskās jomas pētniecības darbībām, kas 
papildina GMES sākotnējās darbības. Šie 
divi finansējuma avoti ir jāpārvalda 
saskaņoti, lai nodrošinātu patiesu 
progresu GMES pakalpojumu veikšanā. 
Ar Septīto pamatprogrammu sniegtais 
finansējums būtu jāizmanto pilnībā 
atbilstīgi šajā pamatprogrammā 
noteiktajiem mērķiem un kritērijiem. 

Pamatojums

Ir būtiski norādīt, ka Septītajā pamatprogrammā pētniecībai un attīstībai pieejams 
finansējums EUR 43 miljonu apmērā, kas paredzēts sadaļai "Kosmoss" un ir jāpārdala, kā 
arī EUR 166 miljoni, kas jau pieejami pamatprogrammas pētniecībai un attīstībai GMES 
pozīcijā. Turklāt būtu jāuzsver šo abu budžeta dotāciju saskaņotas pārvaldības nozīme.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Komisijai finanšu plānošanas 
procesā būtu jānodrošina, lai gan GMES 
sākotnējo darbību posmā (2011.–2013. 
g.), gan pēc šī termiņa beigām tiktu 
nodrošināta datu nepārtrauktība un 
pakalpojumus varētu izmantot bez 
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pārtraukumiem un ierobežojumiem.

Pamatojums

Lai lietotāji varētu paļauties uz šiem pakalpojumiem, noteikti jānodrošina datu 
nepārtrauktība.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Komisijai ir jāiesniedz GMES 
programmas vidēja un ilga termiņa 
finansējuma stratēģija, jo īpaši attiecībā 
uz tās kosmosa komponenti, t. i., Sentinel 
A atlikušo darbību daļu, satelītu Sentinel 
B palaišanu un Sentinel C sākotnējo 
sagatavošanu. Stratēģijā būtu jāizskata un 
jāizvērtē visas iespējas, kā finansēt 
GMES. Komisijai ir jāapspriežas ar 
Partneru padomi, pirms tā iesniedz galīgo 
stratēģiju.

Pamatojums

Ir jāizvērtē GMES pieejamie finansējuma līdzekļi finanšu shēmā 2007.–2013. gadam un pēc 
tās darbības beigām un jāizstrādā ilgtermiņa stratēģija pēc apspriešanās ar Partneru 
padomi. Ir arī būtiski noteikt neapzinātās vajadzības, jo īpaši attiecībā uz kosmosa 
komponenti, kuras norādītas COM (2009)0589 "Globālā vides un drošības novērošana 
(GMES): kosmosa komponentes uzdevumi un nākamie pasākumi", uz ko neattiecas Komisijas 
finansējuma priekšlikumi.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
4. pants — 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisijai palīdz Partneru padome.
Partneru padome ir privileģēta sadarbības 
struktūra starp dalībvalstīm un Komisiju.
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Tā papildina 11. pantā minētās GMES 
komitejas funkcijas un nodrošina GMES 
programmas saskaņotību kopumā.
Citus kompetentus dalībniekus var 
uzaicināt piedalīties kā novērotājus.
Partneru padomei ir šādi svarīgākie 
uzdevumi:
– noteikt GMES vispārējo sistēmu un 
nodrošināt tās attīstību;
– ņemt vērā partneru ieguldījumu datu, 
produktu vai infrastruktūru 
nodrošināšanā;
– palīdzēt Komisijai noteikt GMES 
programmas finansējumu vidējā termiņā 
un ilgtermiņā, kā paredzēts 9a pantā.
Partneru padome pieņem savu 
reglamentu.

Pamatojums

Regulas priekšlikuma 11. pantā paredzētās GMES komitejas funkcijas ir ierobežotas un 
attiecas uz GIO budžeta izpildi. Ir jāizveido pastāvīgs augsta pārstāvniecības līmeņa 
sadarbības forums starp Eiropas Komisiju un dalībvalstīm un ne tikai. GMES veiksmīga 
darbība ir atkarīga no skaidra pārvaldības veida, pareizi noteiktas ilgtermiņa un vidēja 
termiņa stratēģijas un labas sadarbības starp visām iesaistītajām pusēm.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopienas dotācijām var būt konkrētas 
formas, tostarp partnerības pamatlīgums 
vai līdzfinansējums darbības dotācijām vai 
dotācijām, ko piešķir atsevišķām darbībām. 
Uz darbības dotācijām, ko saņem 
struktūras, kuras īsteno vispārējas Eiropas 
nozīmes mērķus, neattiecas Finanšu 
regulas samazināšanas noteikumi. 
Maksimālo līdzfinansējuma daļu dotācijās 
pieņem saskaņā ar 11. panta 3. punktā 

2. Publiskajam iepirkumam vajadzētu būt 
vēlamajam finanšu instrumentam GMES 
programmas īstenošanā. Pamatotos 
gadījumos Kopienas dotācijām var būt 
konkrētas formas, tostarp partnerības 
pamatlīgums vai līdzfinansējums darbības 
dotācijām vai dotācijām, ko piešķir 
atsevišķām darbībām. Uz darbības 
dotācijām, ko saņem struktūras, kuras 
īsteno vispārējas Eiropas nozīmes mērķus, 
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noteikto procedūru. neattiecas Finanšu regulas samazināšanas 
noteikumi. Maksimālo līdzfinansējuma 
daļu dotācijās pieņem saskaņā ar 11. panta 
3. punktā noteikto procedūru.

Pamatojums

Publiskajam pasūtījumam vajadzētu būt normālajam finansēšanas veidam. Pamatotos 
gadījumos iespējams izmantot finansēšanu ar subsīdiju starpniecību atbilstīgi publiskām 
procedūrām.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Komisija 2010. gada pirmajā pusgadā 
saistībā ar pašreizējās daudzgadu finanšu 
shēmas vidusposma pārskatu un tās 
pielāgošanu iesniedz priekšlikumu par 
GMES programmas pārskatīšanu un jo 
īpaši tās kosmosa komponentes turpmāku 
finansēšanu. 
Komisija pēc apspriešanās ar Partneru 
padomi līdz 2010. gada 31. decembrim arī 
izstrādā GMES programmas ilgtermiņa 
finansēšanas stratēģiju nākamajai 
daudzgadu finanšu shēmai. 
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