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IEROSINĀJUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 

ierosinājumus: 

1. atgādina, ka ar Lisabonas līgumu ir ieviests jauns 189. pants, kurā ir paredzēts izstrādāt 

Eiropas kosmosa politiku, lai veicinātu zinātnes un tehnikas attīstību un rūpniecības 

konkurētspēju, šajā nolūkā īstenojot zinātnisko izpēti, tehnoloģiju attīstību un kosmosa 

izpēti; uzskata, ka ES kosmosa politikai nav jāveicina kosmosa militarizācija; 

2. uzskata, ka atbilstošs kosmosa programmu izmantojums ļautu panākt nozīmīgus 

ietaupījumus ieinteresētajās nozarēs un ieguvumus pakārtotajās darbībās reģionos un 

vietējās kopienās; 

3. uzsver tādu kosmosa programmu nozīmīgumu kā Galileo un EGNOS, kuras ir svarīgas 

kosmosa politikas pielāgošanai Eiropas iedzīvotāju interesēm; prasa nekavējoties īstenot 

šīs programmas; 

4. vēlreiz apstiprina, cik nozīmīga ir Zemes novērošanas sistēma GMES, kas ir būtisks 

instruments klimata pārmaiņu un vides degradēšanās novēršanā; norāda, ka ar 

informācijas vākšanu un analīzi valsts, reģionālā un globālā mērogā GMES nodrošinās 

precīzu un noderīgu datu iegūšanu šādām vajadzībām: atmosfēras, jūras un zemes 

novērošanai, civilajai aizsardzībai, risku novēršanai, agrīnās brīdināšanas sistēmām, 

ārkārtas pārvaldībai un atjaunošanas operācijām pēc vides, dabas vai cilvēka radītām 

katastrofām, kuģošanas un piekrastes uzraudzībai, lauksaimniecības attīstībai, ūdens un 

augsnes apsaimniekošanai un reģionālai plānošanai, izmantojot novatoriskas vides 

kartografēšanas un datu pārraides tehnoloģijas, kas spēj apvienot kosmosa telpas un in-

situ datus; uzsver GMES devuma nozīmību stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā 

un izaugsmes un zaļās ekonomikas atbalstīšanā, kā arī sniedzot ilgtermiņa ieguldījumus 

tehnoloģijās un infrastruktūrā, kas ir Eiropas Savienības un visu to dalībvalstu prioritātes, 

kuras ir stingri apņēmušās attīstīt vides politiku; 

5. pauž nožēlu par GMES programmas pilnīgu izņemšanu no Eiropas Komisijas 

priekšlikuma par finanšu shēmu laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam un uzskata, ka 

prasība dalībvalstīm turpināt segt izdevumus par šīs programmas sākšanu un ikgadējo 

uzturēšanu novestu pie lielākām izmaksām ilgtermiņā, atšķirīgas piekļuves iegūtajai 

informācijai un atšķirīgiem Eiropas iedzīvotāju ieguvumiem, iespējams, pašas 

programmas pagaidu apturēšanas, pēc tam pie datu piegādes pārtraukumiem un, 

visbeidzot, pie atkarības no trešo valstu kosmosa infrastruktūras, radot ar šo jomu 

saistītām nozarēm nestabilu ekonomisko situāciju; 

6. uzsver, ka GMES izmaksu segšana ir jau nodrošināta līdz 2013. gada beigām par kopējo 

summu EUR 3 miljardi (satelītiem apmēram EUR 2,3 miljardi un saistītajiem 

pakalpojumiem EUR 700 miljoni) un ka aprēķinātās izmaksas par programmas darbību no 

2014. gada līdz 2020. gadam nozīmē vidējās gada izmaksas EUR 850 miljonu apmērā; 

aicina Komisiju veicināt publiskā un privātā sektora partnerību un vairāk piesaistīt privātā 

sektora kapitālu; 
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7. atkārtoti uzsver, ka līdz ar GMES finansējuma iekļaušanu daudzgadu finanšu shēmā 

2014.–2020. gadam Septītajā pētniecības pamatprogrammā tiktu novērsta to ieguldījumu 

veltīga izšķiešana, kuri līdz šim veikti pakalpojumu un informācijas jomā; 

8. atzīst sociālos ieguvumus GMES pakalpojumu izmantotājiem, kuriem turpināmība un 

ilgtspējība ir ļoti svarīgas, ja tie vēlas gūt maksimālu labumu no programmas 

piedāvātajām novērošanas infrastruktūrām; 

9. atkārtoti uzsver, ka GMES programma ir Eiropas kosmosa politikas prioritāte un tādēļ tā 

jāiekļauj ES budžetā, tādējādi ļaujot Eiropai izpildīt stratēģijas „Eiropa 2020” saistības un 

vienlaikus cīnoties pret klimata pārmaiņām. 
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