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ĪSS PAMATOJUMS

Tiek lēsts, ka dažādu ar kosmosu saistītu nozaru Eiropas Savienībā pievienotā vērtība ir no 53 
miljardiem EUR līdz 62 miljardiem EUR un tajās tiek nodarbināti 231 000 speciālistu. 
Eiropas Savienības kosmosa programmas mērķi ir stiprināt Savienības drošību un nodrošināt 
tehnoloģisko neatkarību, risināt dažas no aktuālākajām problēmām pasaulē, piemēram, 
cīnīties pret klimata pārmaiņām, stimulēt tehnoloģiskos jauninājumus un sniegt 
sociālekonomiskus ieguvumus Eiropas uzņēmumiem un tautām. Programma turpinās 
koncentrēties uz to, lai uzlabotu ES trīs pamatprojektus: Galileo (satelītu navigācija), 
Copernicus (Zemes novērošana) un EGNOS (“dzīvības glābšanas” navigācija), kā arī STT
(kosmosa drošība) attīstība un Govsatcom iniciatīvas (drošu satelītsakaru) uzsākšana.

Komisijas priekšlikums paredz no DFS 2021.–2027. gadam finansēt Galileo/Egnos 8,6 
miljardu EUR apmērā 2018. gada (salīdzināmās) cenās (9,7 miljardi EUR faktiskajās cenās) 
un Copernicus 5,1 miljardu EUR apmērā (5,8 miljardi EUR). STT un Govsatcom ir piešķirti 
0,4 miljardi EUR (0,5 miljardi EUR). Kopumā kosmosa programma veido 1,25 % no 2021.–
2027. gada DFS saistībām. Visi skaitļi ir uzskatāmi par orientējošiem līdz DFS procesa 
pabeigšanai, un šeit ir izteikti salīdzināmās cenās, lai varētu veikt tiešu salīdzinājumu ar 
iepriekšējo DFS periodu. 

Eiropas Savienības kosmosa programma ļauj dalībvalstīm izmantot tehnoloģijas 
priekšrocības, pateicoties Programmai, kas ir pārāk liela, lai jebkura atsevišķa dalībvalsts 
varētu efektīvi konkurēt. To darot, kā arī sniedzot tiešu labumu nodarbinātībai un atbalstot 
konkurētspējīgu kosmosa nozari, kosmosa programmas tehnoloģijas, dati un pakalpojumi 
rada ievērojamu pievienoto vērtību Eiropas Savienības budžetam, tostarp, bet ne tikai, 
zivsaimniecības politikai, vides un klimata programmām, precīzajai lauksaimniecībai un 
transporta un satiksmes modelēšanai/pārvaldībai. ES būtu jācenšas izmantot no kosmosa 
programmas iegūto informāciju labākai turpmāko budžetu plānošanai un lēmumu 
pieņemšanai šajās un citās jomās.

Komisija ir informējusi par nodomu no pašreizējās Eiropas Globālās navigācijas satelītu 
sistēmu aģentūras izveidot Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūru, kas 
nodrošinātu “vienotu un vienkāršotu pārvaldības sistēmu”, savukārt Eiropas Kosmosa 
aģentūra turpinās darboties kā galvenais partneris Programmas īstenošanā. Ir apsveicami, ka 
tiek plānots ar pārdēvētas aģentūras starpniecību vairāk pievērsties Programmas tirgvedībai, 
vadībai un pārvaldībai. Jaunas pārvaldības struktūras izveidei ir raksturīgs finanšu risks, un 
tādējādi Eiropas Savienības Kosmosa aģentūras pārvaldībā ir uzsvērta skaidras stratēģijas, 
funkciju sadalījuma, atbildības un uzraudzības nozīme, lai mazinātu budžeta risku. 

Programma balstās uz tehnoloģijām un prasmēm, kas ir ļoti specializētas, dažkārt unikālas un 
kas izmanto jaunāko attīstību. Tādēļ Programmai būtu jādarbojas saskaņā ar DFS, kas ir 
pietiekami elastīga, lai pievērstos izmaksu atšķirībām un jaunākajai attīstībai, kā arī saskaņā 
ar reglamentējošiem noteikumiem, kas ir pietiekami elastīgi, lai kalpotu Savienības, 
Programmas un dalībvalstu interesēm. 

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
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komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Savienībai ir jānodrošina sev 
rīcības brīvība un autonomija piekļuvē 
kosmosam un spēja to droši izmantot. 
Tādēļ ir svarīgi, lai Savienība saglabātu 
neatkarīgu, uzticamu un rentablu piekļuvi 
kosmosam, jo īpaši attiecībā uz kritisko 
infrastruktūru un tehnoloģiju, sabiedrības 
drošību un Eiropas Savienības un tās 
dalībvalstu drošību. Tādēļ Komisijai 
vajadzētu būt iespējai koncentrēt 
palaišanas pakalpojumus Eiropas līmenī 
gan savām vajadzībām un pēc citu 
struktūrvienību, tostarp dalībvalstu, 
pieprasījuma saskaņā ar Līguma 189. panta 
2. punkta noteikumiem. Izšķiroša nozīme ir 
arī tam, ka Savienībai joprojām ir 
modernas, efektīvas un elastīgas raķešu 
palaišanas infrastruktūras iekārtas. 
Papildus dalībvalstu un Eiropas Kosmosa 
aģentūras veiktajiem pasākumiem 
Komisijai būtu jāapsver veidi kā atbalstīt 
šādas iekārtas. Jo īpaši, ja ir jāsaglabā vai 
jāuzlabo zemes infrastruktūra kosmosam, 
kas vajadzīga, lai veiktu palaišanu saskaņā 
ar programmas vajadzībām, ar mērķi 
panākt labāku Programmas izmaksu 
efektivitāti vajadzētu būt iespējai saskaņā 
ar Programmu daļēji finansēt šādus 
pielāgojumus atbilstīgi Finanšu regulai un 
ja var konstatēt nepārprotamu ES 
pievienoto vērtību..

(4) Savienībai ir jānodrošina sev 
rīcības brīvība un autonomija piekļuvē 
kosmosam un spēja to droši izmantot. 
Tādēļ ir svarīgi, lai Savienība saglabātu 
neatkarīgu, uzticamu un rentablu piekļuvi 
kosmosam, jo īpaši attiecībā uz kritisko 
infrastruktūru un tehnoloģiju, sabiedrības 
drošību un Eiropas Savienības un tās 
dalībvalstu drošību. Tādēļ Komisijai 
vajadzētu būt iespējai koncentrēt 
palaišanas pakalpojumus Eiropas līmenī 
gan savām vajadzībām un pēc citu 
struktūrvienību, tostarp dalībvalstu, 
pieprasījuma saskaņā ar Līguma 189. panta 
2. punkta noteikumiem. Izšķiroša nozīme ir 
arī tam, ka Savienībai joprojām ir 
modernas, efektīvas un elastīgas raķešu 
palaišanas infrastruktūras iekārtas. 
Papildus dalībvalstu un Eiropas Kosmosa 
aģentūras veiktajiem pasākumiem 
Komisijai būtu jāapsver veidi kā atbalstīt 
šādas iekārtas. Jo īpaši, ja ir jāsaglabā vai 
jāuzlabo zemes infrastruktūra kosmosam, 
kas vajadzīga, lai veiktu palaišanu saskaņā 
ar Programmas vajadzībām, ar mērķi 
panākt labāku Programmas izmaksu 
efektivitāti vajadzētu būt iespējai saskaņā 
ar Programmu daļēji finansēt šādus 
pielāgojumus atbilstīgi Finanšu regulai un 
ja var konstatēt nepārprotamu ES 
pievienoto vērtību, balstoties uz elastīgu 
daudzgadu finanšu shēmu, kas spēj reaģēt 
uz mainīgajiem apstākļiem.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
risināt klimata pārmaiņu problemātiku,
saskaņā ar ES apņemšanos īstenot Parīzes 
nolīgumu un ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķus šī Programma palīdzēs integrēt 
klimata pasākumus Savienības 
rīcībpolitikās un sasniegt kopējo mērķi, 
kurš paredz, ka 25 % no Savienības 
budžeta izdevumiem atvēlēt klimata jomā 
izvirzīto mērķu sasniegšanai. Programmas 
sagatavošanas un īstenošanas posmā tiks 
noteiktas attiecīgās darbības un pārskatītas 
saistībā ar attiecīgajiem novērtēšanas un 
pārskatīšanas procesiem.

(13) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
risināt klimata pārmaiņu problemātiku 
saskaņā ar ES apņemšanos kā līderei
īstenot Parīzes nolīgumu un ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, šī 
Programma palīdzēs integrēt klimata 
pasākumus un strauji sasniegt kopējo 
mērķi, kurš paredz 30 % no Savienības 
budžeta izdevumiem atvēlēt klimata jomā 
izvirzīto mērķu sasniegšanai, kā arī 
integrēt ilgtspējīgas attīstības mērķus 
visās Savienības rīcībpolitikās. 
Programmas sagatavošanas un īstenošanas 
posmā tiks noteiktas attiecīgās darbības un 
pārskatītas saistībā ar attiecīgajiem 
novērtēšanas un pārskatīšanas procesiem.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tā kā Programmu principā finansē 
Savienība, publiskā iepirkuma līgumos, 
kas noslēgti saskaņā ar šo programmu, 
būtu jāievēro Savienības noteikumi. Šajā 
sakarā Eiropas Savienībai būtu arī jāatbild 
par sasniedzamo mērķu noteikšanu 
attiecībā uz publisko iepirkumu.

(15) Tā kā Programmu principā finansē 
Savienība, publiskā iepirkuma līgumos, ko 
slēdz saskaņā ar šo Programmu, būtu 
jāievēro Savienības noteikumi un 
pienācīgi jāņem vērā vides, sociālie un 
korporatīvās pārvaldības kritēriji. Šajā 
sakarā Eiropas Savienībai būtu arī jāatbild 
par sasniedzamo mērķu noteikšanu 
attiecībā uz publisko iepirkumu. Vispārējai 
Programmas īstenošanai, tostarp tās 
iepirkuma procedūrām, būtu jāatbilst 
pārredzamības, nediskriminācijas un 
vienlīdzīgas attieksmes principiem, jo 
īpaši attiecībā uz dzimumu līdztiesību.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
25. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Programmas laba publiska 
pārvaldība prasa stingru pienākumu un 
uzdevumu sadali starp dažādajām 
iesaistītajām struktūrām, lai novērstu 
dublēšanos un samazinātu izmaksu 
pārsniegšanu un kavēšanos.

(25) Programmas laba publiska 
pārvaldība prasa stingru pienākumu un 
uzdevumu sadali starp dažādajām 
iesaistītajām struktūrām, jo īpaši starp 
Eiropas Savienības Kosmosa programmas 
aģentūru un Eiropas Kosmosa aģentūru, 
lai novērstu centienu nevajadzīgu
dublēšanos un samazinātu izmaksu 
pārsniegšanu un kavēšanos. Komisijai 
vajadzētu koordinēt un uzraudzīt 
uzdevumus un saziņu, pamatojoties uz 
Lisabonas līguma1a ieviestajiem 
principiem un Pamatnolīgumu starp 
Eiropas Kopienu un Eiropas Kosmosa 
aģentūru1b.

__________________

1a Lisabonas līguma 189. panta 3. punkts

1b “Tā kā Puses atzīst, ka tām ir īpaši 
papildinošs un savstarpēji pastiprinošs 
potenciāls, un ir apņēmušās sadarboties 
efektīvi un savstarpēji izdevīgi un novērst 
jebkuru lieku pūliņu dublēšanos.”

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Galileo mērķis ir izveidot un 
ekspluatēt pirmo satelītu navigācijas un 
pozicionēšanas infrastruktūru, kas īpaši 
izstrādāta civilām vajadzībām un ko var 
izmantot dažādi publiskie un privātie 
dalībnieki Eiropā un visā pasaulē. Galileo 
darbojas neatkarīgi no citām jau esošām 
vai nākotnē veidojamām sistēmām, 
tādējādi cita starpā sekmējot Savienības 
stratēģisko autonomiju. Sistēmas otrā 
paaudze būtu pakāpeniski jāizvērš līdz 
2030. gadam, sākotnēji ar ierobežotu 
darbības spēju.

(39) Galileo mērķis ir izveidot un 
ekspluatēt, balstoties uz Eiropas Kosmosa 
aģentūras sagatavošanas darbu, pirmo 
satelītu navigācijas un pozicionēšanas 
infrastruktūru, kas īpaši izstrādāta civilām 
vajadzībām un ko var izmantot dažādi 
publiskie un privātie dalībnieki Eiropā un 
visā pasaulē. Galileo darbojas neatkarīgi no 
citām jau esošām vai nākotnē veidojamām 
sistēmām, tādējādi cita starpā sekmējot 
Savienības stratēģisko autonomiju. 
Sistēmas otrā paaudze būtu pakāpeniski 
jāizvērš līdz 2030. gadam, sākotnēji ar 
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ierobežotu darbības spēju.

Pamatojums

Galileo balstās uz Eiropas Kosmosa aģentūras sagatavošanas darbu, kas nav skaidri 
pamatots Komisijas priekšlikumā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 23.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) “kosmosa sektors” sastāv no:

“iepriekšējā posma sektora”, kas ietver 
darbības, kuru rezultātā iegūst darbojošos 
kosmosa sistēmu, un veic kosmosa izpēti;

“nākamā posma sektora”, kas ietver 
darbības attiecībā uz satelītdatu 
izmantošanu ar mērķi izstrādāt ar 
kosmosu saistītus produktus un 
pakalpojumus tiešajiem lietotājiem.

Pamatojums

Kosmosa sektors būtu jādefinē precīzāk un tajā jānošķir iepriekšējā posma sektors un nākamā 
posma sektors.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt Programma ietver pasākumus, ar 
ko Programmai nodrošina efektīvu 
piekļuvi kosmosam un veicina inovatīvu 
kosmosa nozari.

Turklāt Programma ietver pasākumus, ar 
ko tai nodrošina efektīvu piekļuvi 
kosmosam un veicina inovatīvu un 
konkurētspējīgu kosmosa nozari.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) stiprināt Savienības un tās 
dalībvalstu drošību, rīcības brīvību un 
stratēģisko autonomiju, jo īpaši attiecībā uz 
tehnoloģijām un uz pierādījumiem balstītu 
lēmumu pieņemšanu;

c) stiprināt Savienības un tās 
dalībvalstu drošību, rīcības brīvību un 
stratēģisko autonomiju, jo īpaši attiecībā uz 
tehnoloģijām un efektīvu, uz 
pierādījumiem balstītu un līdzekļus 
taupošu lēmumu pieņemšanu;

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finansējums Programmas 
īstenošanai laikposmā no 2021. gada līdz 
2027. gadam ir [16] miljardi EUR 
pašreizējās cenās.

1. Programmas īstenošanai atvēlētais 
finansējums laikposmā no 2021. līdz 
2027. gadam ir 14 816 938 000 EUR 
2018. gada cenās (16,7 miljardi EUR 
faktiskajās cenās).

Pirmajā daļā minētās summas indikatīvais 
sadalījums ir šāds:

Pirmajā daļā minētās summas indikatīvais 
sadalījums ir šāds: 

a) Galileo un EGNOS: [9,7] miljardi 
EUR;

a) Galileo un EGNOS: 8 606 245 580 
EUR 2018. gada cenās (9,7 miljardi EUR
faktiskajās cenās);

b) Copernicus: [5,8] miljardi EUR; b) Copernicus: 5 146 002 510 EUR 
2018. gada cenās (5,8miljardi EUR
faktiskajās cenās); 

c) SSA/GOVSATCOM: [0,5] miljardi 
EUR.

c) SSA/GOVSATCOM: 
1 064 689 910 EUR 2018. gada cenās (1,2 
miljardi EUR faktiskajās cenās).

Pamatojums

Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 13. septembra lēmumu, kompromisa 
grozījums atspoguļo DFS pēdējo sadalījumu pa programmām, kā paredzēts starpposma 
ziņojuma projektā par priekšlikumu Padomes regulai par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–
2027. gadam — Parlamenta nostāja attiecībā uz vienošanos.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Transversālas darbības, kā 
paredzēts 3. pantā, finansē no Programmas 
komponentiem.

2. Transversālas darbības, kā 
paredzēts 3. un 6. pantā, finansē no 
Programmas komponentiem.

Pamatojums

Spēcīgas, konkurētspējīgas un inovatīvas kosmosa nozares attīstības atbalstam vajadzētu būt 
vienam no mērķiem.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmas komponentu radītos 
ieņēmumus iemaksā Savienības budžetā un 
izmanto, lai finansētu komponentu, kas 
radījis ieņēmumus.

1. Programmas komponentu radītos 
ieņēmumus iemaksā Savienības budžetā un 
izmanto, lai finansētu jebkuru 
Programmas komponentu.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts – 6. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nosaka principus, kuri attiecas uz 
Eiropas Kosmosa aģentūrai maksājamo 
atlīdzību, kas ir samērīga ar veicamo 
uzdevumu sarežģītību, atbilst tirgus cenām 
un citu iesaistīto struktūru, tostarp 
Savienības, maksām un attiecīgā gadījumā 
var būt pamatota uz veikuma rādītājiem; 
minētās maksas nedrīkst segt vispārējās 

– nosaka principus, kuri attiecas uz 
Eiropas Kosmosa aģentūrai maksājamo 
atlīdzību, kas ir samērīga ar veicamo 
uzdevumu sarežģītību, atbilst citu iesaistīto 
struktūru, tostarp Savienības, maksām un 
attiecīgā gadījumā var būt pamatota uz
veikuma rādītājiem; minētās maksas 
nedrīkst segt vispārējās pieskaitāmās 
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pieskaitāmās izmaksas, kas nav saistītas ar 
darbībām, kuras Eiropas Kosmosa 
aģentūrai uzticējusi Savienība.

izmaksas, kas nav saistītas ar darbībām, 
kuras Eiropas Kosmosa aģentūrai 
uzticējusi Savienība.

Pamatojums

Daudzu pakalpojumu gadījumā nekādu tirgus cenu nav.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Copernicus īsteno, balstoties uz 
iepriekšēju Savienības ieguldījumu, un 
attiecīgā gadījumā piesaistot valsts vai 
reģionālās dalībvalstu spējas un ņemot vērā 
salīdzināmu datu un informācijas 
komercpiegādātāju spējas un 
nepieciešamību veicināt konkurenci un 
tirgus attīstību.

1. Copernicus īsteno, balstoties uz 
iepriekšēju Savienības ieguldījumu un 
Eiropas Kosmosa aģentūras finansējumu, 
un attiecīgā gadījumā piesaistot valsts vai 
reģionālās dalībvalstu spējas un ņemot vērā 
salīdzināmu datu un informācijas 
komercpiegādātāju spējas un 
nepieciešamību veicināt konkurenci un 
tirgus attīstību.

Pamatojums

Copernicus finansēšanu sadala starp Eiropas Savienību (70 %) un Eiropas Kosmosa 
aģentūru (30 %).

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
73. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Administratīvajā padomē ir pa 
vienam pārstāvim no katras dalībvalsts un
četri Komisijas pārstāvji, un tiem visiem ir 
balsstiesības. Administratīvajā padomē ir 
arī viens Eiropas Parlamenta norīkots 
pārstāvis bez balsstiesībām.

1. Administratīvajā padomē ir pa 
vienam pārstāvim no katras dalībvalsts,
četri Komisijas pārstāvji un viens Eiropas 
Parlamenta norīkots pārstāvis, visi ar
balsstiesībām.
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
101. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija katru gadu iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šīs Programmas īstenošanu. 
Ziņojumā cita starpā ietver informāciju 
par riska pārvaldību, kopējām izmaksām, 
gada darbības izmaksām, konkursu 
rezultātiem, ieņēmumiem, grafiku un 
Programmas un Aģentūras darbības 
rādītājiem.
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