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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Zemes 
novērošanas programmu (GMES) un tās sākotnējām darbībām (2011–2013)
(COM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0223),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 157. panta 3. punktu, saskaņā ar kuriem 
Komisija iesniedza šo priekšlikumu Parlamentam (C7–0037/2009),

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu, kā arī Budžeta 
komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumus (A7-0000/2009),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai 
aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Ja iespējams, būtu jāpiešķir papildu 
finansējums, lai vēl pašreizējā finanšu 
plānā varētu paredzēt saistību 
apropriācijas kosmosa komponentei. 
Līdzekļi būtu nepieciešami „Sentinel” 
satelītu A sērijas ekspluatācijai, B sērijas 
palaišanai, kā arī svarīgāko sastāvdaļu 
iegādei „Sentinel” satelītu C sērijai. 

Or. de
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Pamatojums

Ja tiktu piešķirtas šīs apropriācijas, jau tagad varētu slēgt attiecīgos līgumus, noteikt cenas 
un tādējādi finanšu līdzekļus izmantot efektīvi, ietaupot nodokļu maksātāju naudu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
16.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) GMES pakalpojumiem jābūt pilnībā 
un atklāti pieejamiem. Tas ir vajadzīgs, lai 
veicinātu to, ka zemes novērošanas datus 
un informāciju lieto un ar tiem dalās 
saskaņā ar SEIS, INSPIRE un Zemes 
novērošanas sistēmu globālās sistēmas 
(GEOSS) principiem.

(18) GMES pakalpojumiem jābūt pilnībā 
brīvi un atklāti pieejamiem visām ES 
dzīvojošām fiziskām un tajā reģistrētām 
juridiskām personām. Tas ir vajadzīgs, lai 
veicinātu to, ka zemes novērošanas datus 
un informāciju lieto un ar tiem dalās 
saskaņā ar SEIS, INSPIRE un Zemes 
novērošanas sistēmu globālās sistēmas 
(GEOSS) principiem un lai veicinātu 
Zemes novērošanas pakalpojumu tirgus 
Eiropā un jo īpaši — pakārtotās nozares, 
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tādējādi nodrošinot izaugsmi un 
nodarbinātību.

Or. de

Pamatojums

ES iedzīvotājiem un uzņēmumiem jābūt brīvai piekļuvei informācijai. Trešo valstu piekļuve 
principā būtu jānodrošina saskaņā ar savstarpīguma principu. Tomēr tas nedrīkst kaitēt 
valstu un reģionu iespējām pilnā apjomā piekļūt citām ES politikas (piemēram, attīstības un 
klimata pārmaiņu) jomām.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) GMES pakalpojumu izmantošanas 
procesā bez maksas sniegtā informācija 
un dati nedrīkstētu kaitēt jau esošu vai 
pašlaik dibināmu uzņēmumu 
uzņēmējdarbības modeļiem.

Or. de

Pamatojums

Viens no šīs regulas mērķiem ir palīdzēt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un atbalstīt tos, 
nevis apgrūtināt to darbību.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Konkrēti Komisija jāpilnvaro pielāgot 
pielikumu zinātnes un tehnikas attīstībai. 
Minētie pasākumi ir vispārīgi, un to 
mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas 
elementus, tāpēc tie jāpieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā 
paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots
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Or. de

Pamatojums

Pielikumā noteiktie mērķi ir vienīgie mērķi, ar kuriem nodrošina pasākumu īstenošanu, tāpēc 
tie ir šīs regulas svarīga sastāvdaļa. Tos var mainīt tikai ar tiesību akta grozījumu, nevis 
atbilstoši komitoloģijas procedūrai.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Konkrētie 1. punktā minēto darbību 
mērķi noteikti pielikumā.

2. Šā panta 1. punktā minēto darbību 
mērķi noteikti pielikumā.

Or. de

Pamatojums

Pielikumā noteikti darbību vienīgie mērķi. Nav citu vispārīgāku mērķu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var pielāgot pielikumu zinātnes 
un tehnikas attīstībai.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Pielikumā noteiktie mērķi ir vienīgie mērķi, ar kuriem nodrošina pasākumu īstenošanu, tāpēc 
tie ir šīs regulas svarīga sastāvdaļa. Tos var mainīt tikai ar tiesību akta grozījumu, nevis 
atbilstoši komitoloģijas procedūrai.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos pasākumus, kuru uzdevums ir grozīt 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Pielikumā noteiktie mērķi ir vienīgie mērķi, ar kuriem nodrošina pasākumu īstenošanu, tāpēc 
tie ir šīs regulas svarīga sastāvdaļa. Tos var mainīt tikai ar tiesību akta grozījumu, nevis 
atbilstoši komitoloģijas procedūrai.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Kosmosa aģentūrai uztic GMES 
kosmosa komponentes īstenošanu,
attiecīgos gadījumos paļaujoties uz 
Eiropas Organizāciju meteoroloģisko 
satelītu izmantošanai (EUMETSAT).

GMES kosmosa komponentes tehnisko 
īstenošanu deleģē Eiropas Kosmosa 
aģentūrai. Tā attiecīgos gadījumos 
paļaujas uz Eiropas Organizāciju 
meteoroloģisko satelītu izmantošanai 
(EUMETSAT).

Or. de

Pamatojums

Eiropas Kosmosa aģentūras loma kosmosa komponentes tehniskajā īstenošanā jānosaka ar 
deleģēšanas nolīgumu. Tas sekmēs pārredzamību un uzlabos atbildību.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopienas finansējumam var būt 
šādas konkrētas juridiskās formas:

1. Kopienas finansējumam var būt 
šādas juridiskās formas:

(-1) deleģēšanas nolīgumi;
(1) dotācijas; (1) dotācijas;
(2) publiskā iepirkuma līgumi. (2) publiskā iepirkuma līgumi.

Or. de

Pamatojums

Finansēšanas instrumenti jānosaka precīzi. Pie tiem jāmin arī deleģēšanas nolīgumi ar 
Eiropas Kosmosa aģentūru.

Grozījums Nr. 11

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 
noteikto procedūru.

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, 
neattiecas Finanšu regulas samazināšanas 
noteikumi. Maksimālo līdzfinansējuma 
daļu dotācijās pieņem saskaņā ar 11. panta 
3. punktā noteikto procedūru.

Or. de
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Pamatojums

Publiskajam iepirkumam vajadzētu būt normālajam finansēšanas veidam. Pamatotos 
gadījumos iespējams izmantot finansēšanu ar subsīdiju palīdzību atbilstoši publiskām 
procedūrām.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) panākt, lai informācija, ko ieguvuši 
GMES pakalpojumu sniedzēji, un dati, kuri 
savākti, izmantojot GMES infrastruktūru, 
būtu pilnībā un atklāti pieejami, ievērojot 
attiecīgus drošības ierobežojumus;

(b) panākt, lai informācija, ko ieguvuši 
GMES pakalpojumu sniedzēji, un dati, kuri 
savākti, izmantojot GMES infrastruktūru, 
būtu pilnībā, brīvi un atklāti pieejami 
visām ES dzīvojošām fiziskām un tajā 
reģistrētām juridiskām personām. Trešo 
valstu un starptautisko organizāciju 
fizisko un juridisko personu piekļuve 
GMES sniegtajai informācijai principā 
būtu jānodrošina saskaņā ar 
savstarpīguma principu un ievērojot 
attiecīgus starptautiskus nolīgumus;

Or. de

Pamatojums

ES iedzīvotājiem un uzņēmumiem jābūt pilnīgai un bezmaksas piekļuvei informācijai. Trešo 
valstu piekļuve principā būtu jānodrošina saskaņā ar savstarpīguma principu. Tomēr tas 
nedrīkst kaitēt valstu un reģionu iespējām pilnā apjomā piekļūt citām ES politikas (piemēram, 
attīstības un klimata pārmaiņu) jomām.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) atbalstīt Eiropas pētniecisko sabiedrību. (e) atbalstīt Eiropas pētniecības un 
inovāciju nozares pārstāvjus.

Or. de
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Pamatojums

Vienam no mērķiem vajadzētu būt arī jauninājumu sekmēšanai, jo īpaši ar mazo un vidējo 
uzņēmumu starpniecību.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
starpposma novērtējuma ziņojumu līdz 
2012. gada 31. decembrim un ex-post 
novērtējuma ziņojumu.

2. Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
starpposma novērtējuma ziņojumu līdz 
2012. gada 31. decembrim un ex-post 
novērtējuma ziņojumu vēlākais līdz ..*.
* Divi gadi pēc 3. panta 1. punktā minētā datuma.

Or. de

Pamatojums

Noslēguma ziņojumu vajadzētu sagatavot savlaicīgi.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
Pielikums – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas 2. panta 1. punktā minētajām 
darbībām ir šādi mērķi.

Šīs regulas 3. panta 1. punktā minētajām 
darbībām ir šādi mērķi.

Or. de

Pamatojums

Darbības noteiktas 3. pantā.
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PASKAIDROJUMS

Zemes novērošanas programma (GMES) ir ļoti svarīgs projekts Eiropas nākotnei. Tāpat kā 
„Galileo” satelītnavigācijas projekts, arī GMES izveide nozīmē Eiropas Savienības mēroga 
vienotas infrastruktūras izveidi, kas ļaus gan uzlabot apkārtējās vides pārvaldību, gan 
palielināt iedzīvotāju drošību. Pretstatā „Galileo” GMES jau no pašiem pirmsākumiem 
finansē no publiskiem līdzekļiem. Tāpēc publiskajam iepirkumam vajadzētu būt ierastajam 
finansēšanas veidam šī projekta attīstīšanā. Referents apzinās, ka arī pēc pirmā sākotnējo 
darbību posma, proti, finanšu plānā no 2014. gada ar GMES izveidi būs saistīti ļoti lieli 
izdevumi, tomēr uzskata tos par attaisnojamiem, ņemot vērā šī projekta milzīgo sabiedrisko 
nozīmi. 

GMES izveidei, datu un pakalpojumu sniegšanai un to izmantošanai absolūti nepieciešama 
pārdomāta finanšu koncepcija. Ļoti liela nozīme ir tam, lai gan pirmajā sākotnējo darbību 
posmā, gan pēc šī posma beigām varētu nepieciešamajā laikā likt lietā atbilstošus finanšu 
līdzekļus, tādējādi nodrošinot datu un piedāvāto pakalpojumu uzticamu un nepārtrauktu 
pieejamību. Būtu labi, ja Komisijas priekšlikumā paredzētie finanšu līdzekļi pirmajam 
sākotnējās darbības posmam tiktu papildināti, jo tādējādi jau varētu paredzēt saistību 
apropriācijas turpmākajām kosmosa komponentes sastāvdaļām. Tad būtu iespējams slēgt 
līgumus un panākt finanšu plānošanas drošību. Tas ir īpaši nozīmīgi attiecībā uz „Sentinel”
satelītu B sērijas palaišanu un uz svarīgu sastāvdaļu iegādi satelītu C sērijai, jo tā varētu 
nodrošināt gan satelītu palaišanu, gan to konstrukcijas identiskumu. Turklāt minētie līdzekļi 
tik un tā būs jāpiešķir, tāpēc ierosinājumā nav paredzēta izmaksu palielināšana, bet gan 
finanšu efektīvāka izmantošana un to agrāka piesaiste. Tā varēs ietaupīt nodokļu maksātāju 
līdzekļus nākamajā finanšu plānā.

Visām ES dzīvojošām fiziskām un tajā reģistrētām juridiskām personām vajadzētu varēt brīvi 
piekļūt ar GMES palīdzību sniegtajiem datiem un pakalpojumiem, lai tādējādi jo īpaši mazie 
un vidējie uzņēmumi varētu attīstīt pakārtoto pakalpojumu tirgu. Līdzās vides un drošības 
aspektiem GMES mērķi ir arī progresa un inovāciju sekmēšana. Brīvu pieeju vajadzētu 
nodrošināt arī ārpuskopienas uzņēmumiem, taču ar noteikumu, ka, pamatojoties uz 
savstarpīguma principu, arī Eiropas privātpersonām un uzņēmumiem ir pieeja ārpus ES 
iegūtiem datiem. 

Eiropas Komisija uzņemtos pārvaldības funkcijas un projekta vispārējo koordināciju. 
Tehnisko īstenošanu veiktu Eiropas Kosmosa aģentūra (ESA), kurai šajā jomā ir 
nepieciešamās zināšanas. Kosmosa komponentes tehnisko īstenošanu ESA vajadzētu uzdot ar 
deleģēšanas nolīgumu. Ar šāda nolīguma palīdzību var labāk sadalīt atbildību un nodrošināt 
lielāku pārredzamību.

Regulas priekšlikumā minētie un pielikumā noteiktie mērķi ir regulas neatņemama sastāvdaļa. 
Tāpēc referents uzskata, ka tos vajadzētu mainīt nevis ar komitoloģijas, bet gan ar parasto 
likumdošanas procedūru. Tā kā aplūkotajiem pasākumiem ir ļoti liela nozīme un arī liela 
ietekme uz budžetu, Eiropas Parlamentam nevajadzētu atteikties no uzraudzības iestādes 
lomas. Turklāt komitoloģijas procedūra būs jāpielāgo līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā 
2009. gada 1. decembrī. Tas var radīt kavēšanos, kas projektam nenāks par labu. 


