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NÁVRHY
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl,
výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto
návrhy:
1. připomíná, že Lisabonská smlouva zavádí nový článek (čl. 189), který počítá s
vypracováním evropské politiky pro oblast vesmíru na podporu vědeckého a technického
pokroku a průmyslové konkurenceschopnosti prostřednictvím činnosti v oblasti výzkumu,
technologického rozvoje a využívání vesmíru; domnívá se, že politika EU pro oblast
vesmíru nesmí podporovat militarizaci vesmíru;
2. domnívá se, že vhodné využívání vesmírných programů by mohlo v zúčastněných
odvětvích významně snížit náklady a přinést výhody regionům a místním komunitám;
3. zdůrazňuje význam vesmírných programů Galileo a EGNOS, které jsou zásadní pro
optimalizaci politiky využívání vesmíru ve službě občanům; požaduje rychlé provádění
těchto programů;
4. zdůrazňuje důležitost GMES, operačního programu sledování Země, jako zásadního
nástroje v boji proti změně klimatu a zhoršování životního prostředí; konstatuje, že díky
získávání a analýze informací na celostátní, regionální a celosvětové úrovni umožní
GMES získávání přesných a užitečných údajů pro: sledování atmosféry, moří a souše,
civilní ochranu, prevenci rizik, systémy včasného varování, krizové řízení a operace
obnovy po ekologických či přírodních katastrofách nebo katastrofách způsobených
člověkem, námořní a pobřežní dohled, rozvoj zemědělství, vodní a půdní hospodářství
a regionální plánování, s využitím inovativních technologií environmentálního hodnocení
a podávání zpráv, které dokáží kombinovat prostorové údaje a údaje in-situ; zdůrazňuje
význam přínosu programu GMES k dosažení cílů strategie Evropa 2020 a na podporu
růstu a „zelené“ ekonomiky, a také dlouhodobých investic do technologií a infrastruktury,
jež patří k prioritám Evropské unie a všech členských států, které přijaly pevné závazky v
oblasti politiky životního prostředí;
5. vyjadřuje politování nad úplným vyjmutím programu GMES z finančního návrhu Komise
na období 2014–2020 a domnívá se, že žádat členské státy, aby i nadále nesly náklady na
rozvoj a roční provoz tohoto programu by vedlo k dlouhodobě vyšším nákladům,
rozdílům v přístupu k výsledným informacím a výhodám pro evropské občany,
k pravděpodobnému dočasnému pozastavení programu, následnému přerušení kontinuity
přijímání údajů, a nakonec k závislosti na mimoevropských strukturách výzkumu vesmíru,
což by přivedlo související průmyslová odvětví do obtížné ekonomické situace;
6. zdůrazňuje, že náklady na GMES byly již pokryty do roku 2013 (pro celkové náklady na
družice ve výši 2,3 miliardy EUR plus ceny příslušných služeb ve výši cca 700 milionů
EUR) ve výši celkem 3 miliard EUR a že průměrné odhadované provozní náklady tohoto
programu v letech 2014 až 2020 činí přibližně 850 milionů EUR ročně; vyzývá Komisi,
aby podporovala partnerství veřejného a soukromého sektoru a přilákala více kapitálu ze
soukromého sektoru;
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7. znovu připomíná, že zahrnutí financování programu GMES do víceletého finančního
rámce pro období 2014–2020 by zabránilo ztrátě investic, které byly dosud vynaloženy
v rámci sedmého rámcového programu na výzkum v oblasti služeb a informací;
8. oceňuje sociální výhody pro uživatele služeb GMES, pro něž je kontinuita a udržitelnost
nezbytností, mají-li maximálně využít monitorování infrastruktur, které program nabízí;
9. připomíná, že program GMES je jednou z priorit evropské politiky pro oblast vesmíru
a jako takový by měl být zahrnut do evropského rozpočtu, což by Evropě umožnilo
dodržet své závazky na rok 2020 v boji proti změně klimatu.
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