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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad septynios Kosmoso reikalų tarybos iki šiol pateikė tik vieną atsitiktinę 
užuominą į Europos transporto sektorių, o kosmoso politikos reikšmė transporto sektoriui 
nebuvo pakankamai detaliai apsvarstyta vykdant Kosmoso tarybos diskusijas, kaip matyti 
iš posėdžių rezultatų;

2. pabrėžia poreikį geriau suprasti gyvybiškai svarbių sektorių priklausomybę nuo kosmoso 
bei ragina valstybes nares ir Komisiją didinti informuotumą apie kosmoso svarbą;

3. primena, kad transporto sektorius vaidina pagrindinį vaidmenį įgyvendinant plano „ES 
20–20–20“ anglies dioksido išmetimo mažinimo bei energijos suvartojimo mažinimo 
tikslus ir strategijos „Europa 2020“ tikslus, o tvaraus augimo negalima pasiekti be 
veiksmingo transporto sektoriaus;

4. mano, kad Europos Sąjungos kosmoso strategija yra būtina norint užtikrinti, kad 
kosminėmis technologijomis bus visapusiškai prisidedama prie saugesnio ir efektyvesnio 
visų transporto rūšių eismo valdymo bei kontrolės;

5. pabrėžia, kad GALILEO ir EGNOS sistemos padeda kurti Bendrą Europos dangų ir 
vystyti saugų bei ekonomiškai efektyvų oro eismo valdymą Europoje, todėl ragina 
nustatyti ambicingą ir griežtą grafiką, kartu užtikrinant stabilų mokslinių tyrimų ir 
inovacijų finansavimą, kuris sudarys sąlygas technologinei pažangai ir pramonės 
pajėgumų augimui, taip pat skatina sudaryti palankesnes sąlygas MVĮ gauti finansavimą, 
siekiant įgyvendinti abi programas, kurios yra išankstinė sąlyga tam, kad būtų laiku 
sukurtas Bendras Europos dangus – būtinas strateginės reikšmės žingsnis plėtojant 
Europos integraciją ir stiprinant Europos bendrąją rinką;

6. atkreipia dėmesį į EGNOS sistemos, apimančios visą ES, svarbą siekiant stiprinti bendrą 
aviacijos rinką, ypač tose ES srityse, kuriose sistema tinkamai neveikia, ir pabrėžia poreikį 
plėsti šią sistemą Europos pietuose, rytuose ir pietryčiuose;

7. mano, kad veiksmai, kuriais siekiama skatinti EGNOS ir GALILEO sistemų naudojimą 
civilinėje aviacijoje, strategiškai būtini siekiant įgyvendinti SESAR projektą, ypač 
panaudoti jį plėtojant nusileidimo procedūras ir mažuose oro uostuose;

8. ragina valstybes nares patvirtinti savo įsipareigojimus, susijusius su ES kosmoso 
projektais, pvz., SESAR, kurie bus labai svarbūs augimo ir darbo vietų įvairiuose 
sektoriuose požiūriu;

9. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti finansavimo skaidrumą bei ryšį tarp karinių ir 
civilinių kosmoso panaudojimo strategijų;

10. pabrėžia, kad GALILEO ir EGNOS sistemos yra būtinos veiksmingo ir aplinkos požiūriu 
tvaraus kelių eismo valdymo, kelių mokesčių surinkimo sistemų, eCall bei padėties 



PE469.889v02-00 4/5 AD\877250LT.doc

LT

nustatymo realiuoju laiku sistemų požiūriu, taip pat norint ateityje taikyti skaitmeninius 
tachografus;

11. mano, kad pavojingų ir teršiančių krovinių vežimo stebėjimas turėtų būti prioritetinis 
uždavinys naudojant palydovines stebėjimo bei navigacijos sistemas;

12. primena apie GMES programos svarbą tvariai transporto ir transporto saugos plėtrai, ypač 
jūrų transportui ir jūrų stebėjimui; mano, kad Europos Sąjunga ir toliau turi vaidinti 
aktyvų vaidmenį finansuojant ir vystant GMES programą, todėl apgailestauja, kad 2014 –
2020 m. daugiametėje finansinėje programoje neišlaikytos šios programos finansavimui 
skirtos lėšos; ragina Komisiją ir Tarybą palikti ES finansinę paramą pagal daugiametę 
finansinę programą ir kartu su Taryba ir Parlamentu nustatyti inovacines GMES 
programos finansavimo priemones, įskaitant projekto obligacijų panaudojimą;

13. ragina užtikrinti kosminėmis technologijomis paremtų inovatyvių taikmenų ir paslaugų 
transporto srityje finansavimą, kūrimą, diegimą ir tvarumą, kad būtų maksimaliai 
išnaudotas Europos investicijų į kosmines technologijas potencialas bei patenkinti
naudotojų ir plačiosios visuomenės poreikiai;

14. pabrėžia, kad svarbu paspartinti pramoninį bendradarbiavimą kosmoso politikos srityje su 
trečiosiomis šalimis, ypač su JAV, Japonija, Rusija, Kinija, Indija, Brazilija, Argentina ir 
Čile bei su Afrikos ir Artimųjų Rytų šalimis;

15. mano, kad kosmoso srityje ES turi pirmauti ir toliau vaidinti strategiškai svarbų vaidmenį 
tarptautiniu mastu, todėl ragina plėsti ES gebėjimus koordinuoti su kosmoso tyrinėjimu 
susijusią veiklą, taip pat skirti papildomą paramą moksliniams tyrimams ir technologinei 
plėtrai, siekiant didinti Europos technologinę nepriklausomybę ir užtikrinti, kad inovacijos 
šioje srityje būtų naudingos ir visuomenės nariams, ir su kosmosu nesusijusiems 
sektoriams;

16. pritaria Komisijai, kad Europa privalo išlaikyti galimybę nepriklausomai patekti į 
kosmosą, kad galėtų įgyvendinti savo kosmoso politikos tikslus ir gauti ilgalaikės naudos 
iš taikmenų, susijusių su kosmosu, tokiose srityse, kaip antai transporto politika; todėl 
ragina Komisiją pateikti konkrečius pasiūlymus strateginiame paleidimo raketų sektoriuje, 
kurio padėtis yra kritinė, ir atkreipti į jį ypatingą dėmesį siūlomoje kosmoso pramonės 
politikoje;

17. pabrėžia, kad svarbu, jog Europa dalyvautų užtikrinant kosmoso saugą, taikant Europos 
informacijos apie padėtį kosmose sistemą, taip pat pažymi, kad svarbu, jog Europa 
dalyvautų kosmoso erdvės tyrimuose, naudojant Tarptautinę kosminę stotį, nes šie abu 
elementai, padedantys apsaugoti ypač svarbią Europos kosminės erdvės infrastruktūrą nuo
susidūrimo su erdvėlaiviu arba kosmoso šiukšlių ir susiję su kosmoso erdvės tyrimų 
technologijų poveikiu, gali duoti naudos transporto sektoriui žemėje, ypač aviacijos 
sektoriui.
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