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IEROSINĀJUMI
Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un
enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:
1. norāda, ka septiņas līdz šim notikušās Kosmosa padomes tikai cita starpā ir pieskārušās
transporta jautājumiem Eiropā un, kā apliecina Kosmosa padome darba rezultāti, tās
apspriedēs nav pietiekami ņemta vērā kosmosa politikas ietekme uz transporta nozari;
2. uzsver, ka nepieciešama dziļāka izpratne par būtisku nozaru atkarību no kosmosa un
mudina dalībvalstis un Komisiju vairāk uzsvērt kosmosa nozīmi;
3. atgādina, ka transporta nozarei ir ļoti svarīga loma stratēģijas „ES 20-20-20” CO2 emisiju
apjoma un enerģijas patēriņa mērķu un stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā un ka
pastāvīgu izaugsmi nevar panākt bez efektīvas transporta nozares;
4. uzskata — lai nodrošinātu kosmosa tehnoloģiju pilnīgu izmantošanu drošāku un
efektīvāku satiksmes vadības sistēmu veicināšanā visos transporta veidos, Eiropas
Savienībai ir nepieciešama kosmosa stratēģija;
5. uzsver, ka Galileo un EGNOS programmas ir neatņemami instrumenti Eiropas vienotās
gaisa telpas izveidē un turpmākā drošas un izmaksu ziņā efektīvas Eiropas gaisa satiksmes
pārvaldības attīstībā, tādēļ aicina kā priekšnoteikumu Eiropas vienotās gaisa telpas
izveidei izvirzīt vērienīgu un negrozāmu plānu ar stabilu finansējumu pētniecībai un
jauninājumiem, kas nodrošinās tehnoloģisku attīstību un rūpniecības jaudas izaugsmi, kā
arī atvieglos MVU piekļuvi finansējumam, lai sekmētu šo abu programmu savlaicīgu
ieviešanu, jo tā ir vienotas Eiropas gaisa telpas izšķirošs stratēģisks solis Eiropas
integrācijas veicināšanā un kopējā Eiropas tirgus stiprināšanā;
6. vērš uzmanību uz faktu, ka ir nozīmīgi, lai EGNOS programma pārklātu visu ES un jo
īpaši tās ES teritorijas, kur sistēma nedarbojas adekvāti, un tādējādi stiprinātu vienoto
aviācijas tirgu, kā arī uzsver, ka programmu nepieciešams paplašināt Eiropas dienvidos,
austrumos un dienvidaustrumos;
7. uzskata, ka EGNOS un Galileo izmantošanas veicināšana civilajā aviācijā ir stratēģiska
prasība SESAR ieviešanai, jo īpaši attiecībā uz šī projekta izmantošanu lidaparātu
nolaišanās procesā un mazajās lidostās;
8. aicina dalībvalstis atkārtoti apstiprināt savas saistības ES kosmosa projektos, piemēram,
SESAR, kas būs ārkārtīgi svarīgi turpmākajai izaugsmei un darba vietām daudzās nozarēs;
9. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt pārredzamību attiecībā uz finansēšanu un
sadarbību starp kosmosa izmantošanas militāro un civilo stratēģiju;
10. uzsver, ka Galileo un EGNOS programmām ir izšķiroša nozīme videi nekaitīgās satiksmes
vadības sistēmās, ceļa nodevu iekasēšanas sistēmās, eCall un reāla laika uzraudzības
sistēmās, kā arī ciparu tahogrāfu izstrādē nākotnē;
11. uzsver, ka satelītu novērošanas un navigācijas sistēmu izmantošanā par prioritāti vajadzētu
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uzskatīt bīstamu un piesārņojošu preču pārvadājumu novērošanu;
12. atgādina globālajā vides un drošības novērošanas (GMES) programmas nozīmi transporta
nozares un transporta drošības ilgtspējīgā attīstībā, īpaši attiecībā uz jūras transportu un
kuģošanas uzraudzību; uzskata, ka Eiropas Savienībai ir jāturpina aktīvi piedalīties GMES
finansēšanā un attīstīšanā un tādēļ pauž nožēlu par to, ka tas finansēšana nav saglabāta
nākamajā 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmā; aicina Komisiju un Padomi
daudzgadu finanšu shēmā saglabāt ES finansiālo atbalstu un kopā ar Padomi un
Parlamentu rast novatoriskus veidus GMES finansēšanai, tostarp projektu obligāciju
izmantošanu;
13. aicina nodrošināt uz kosmosa tehnoloģijām balstītu transporta lietojumu un pakalpojumu
finansējumu, attīstību, īstenošanu un dzīvotspēju, lai gūtu lielāko iespējamo labumu no
Eiropas ieguldījumiem kosmosa tehnoloģiskajā potenciālā un apmierinātu lietotāju un
visas sabiedrības vajadzības kopumā;
14. uzsver, cik svarīgi ir veicināt rūpniecisko sadarbību ar trešām valstīm kosmosa politikas
jomā, it īpaši ar ASV, Japānu, Krieviju, Ķīnu, Indiju, Brazīliju, Argentīnu un Čīli, kā arī
Āfrikas un Tuvo Austrumu valstīm;
15. uzskata, ka ES vajadzētu uzņemties vadošu lomu kosmosa nozarē, turpinot pildīt
stratēģiski nozīmīgu funkciju starptautiskā mērogā, un tādēļ aicina attīstīt Savienības
koordinēšanas spējas kosmosa izpētes nozarē, kā arī vairāk atbalstīt pētniecību un
tehnoloģiju attīstību, lai Eiropu padarītu tehnoloģiski neatkarīgāku un nodrošinātu, ka no
jauninājumiem šajā jomā labumu gūst ne tikai kosmosa rūpniecība, bet arī sabiedrība
kopumā un citas ekonomikas nozares;
16. piekrīt Komisijas viedoklim, ka Eiropai arī turpmāk ir nepieciešama neatkarīga piekļuve
kosmosam, lai tā varētu sasniegt kosmosa politikas mērķus un gūt ilgstošu labumu no
kosmosa lietojumiem tādās jomās kā, piemēram, transporta politika; tādēļ mudina
Komisiju iesniegt konkrētus priekšlikumus par stratēģisko nesējraķešu apakšnozari, kura
pašreiz ir kritiskā situācijā, pievēršot tai īpašu uzmanību piedāvātās kosmosa rūpniecības
politikas kontekstā;
17. uzsver, cik nozīmīga ir Eiropas līdzdalība drošības nodrošināšanā kosmosā, izmantojot
Eiropas sistēmu kosmosa situācijas apzināšanai un kosmosa izpēti ar Starptautiskās
kosmosa stacijas palīdzību, jo abi projekti ne tikai pasargā svarīgo Eiropai piederošo
kosmosa infrastruktūru no sadursmēm ar kosmosa kuģiem, kosmiskajiem atkritumiem un
kosmosa izpētes radītām paliekām, bet arī varētu nākt par labu transporta nozarēm uz
Zemes, īpaši aviācijai.

PE469.889v02-00

LV

4/5

AD\877250LV.doc

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS
Pieņemšanas datums

11.10.2011

Galīgais balsojums

+:
–:
0:

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā
balsošanā

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio
Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Philippe De Backer,
Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui,
Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster,
Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios
Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean
Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, DavidMaria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora
Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău,
Georgios Toussas, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen,
Artur Zasada, Roberts Zīle

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā
balsošanā

Dominique Riquet

37
2
0

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija Margrete Auken
klāt galīgajā balsošanā

AD\877250LV.doc

5/5

PE469.889v02-00

LV

