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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om, at der med Lissabontraktaten indførtes en ny artikel (artikel 189), hvori det 
fastsættes, at der skal udarbejdes en europæisk rumpolitik for at fremme videnskabelige 
og tekniske fremskridt samt industriens konkurrenceevne gennem forskning, teknologisk 
udvikling og udforskning; mener, at EU’s rumpolitik ikke bør fremme en militarisering af 
rummet;

2. mener, at en hensigtsmæssig anvendelse af rumprogrammerne kan føre til betydelige 
omkostningsreduktioner i de berørte sektorer og deraf følgende fordele for regionerne og 
lokalsamfundene;

3. understreger betydningen af rumprogrammerne Galileo og EGNOS, som er af 
grundlæggende betydning for at optimere rumpolitikken vedrørende transport til gavn for 
borgerne, og opfordrer til hurtig gennemførelse af disse programmer;

4. understreger betydningen af GMES, det europæiske jordovervågningsprogram, som et 
vigtigt redskab til at bekæmpe klimaændring og miljøforringelse; bemærker, at GMES 
gennem erhvervelse og analyse af informationer på nationalt, regionalt og globalt plan vil 
muliggøre ekstrapolering af præcise og nyttige data for: atmosfære-, hav- og 
jordovervågning, civilt forsvar, risikoforebyggelse, hurtige varslingssystemer, 
katastrofeforvaltning og redningsaktioner efter miljø-, natur- eller menneskeskabte 
katastrofer, hav- og kystovervågning, landbrugsudvikling, vand- og jordforvaltning og 
regional planlægning, anvendelse af innovativ miljøvurderings og indberetningsteknologi, 
der kan kombinere rum- og in-situ-data; understreger betydningen af GMES’ bidrag til at 
nå frem til Europa 2020-målene og støtte vækst og den grønne økonomi såvel som 
langfristede investeringer i teknologi og infrastruktur, som er prioriteringer for Den 
Europæiske Union og alle medlemsstaterne, der er stærkt engagerede i miljøpolitikken. 

5. beklager, at Kommissionens forslag til finansielle perspektiver 2014-2020 overhovedet 
ikke indeholder GMES, og mener, at hvis man opfordrer medlemsstaterne til fortsat at 
dække udgifterne til iværksættelsen og den årlige drift af dette program, vil det føre til 
større omkostninger på lang sigt, ulighed i adgang til information og fordele for 
europæiske borgere, en sandsynlig midlertidig udsættelse af programmet, en efterfølgende 
afbrydelse af datamodtagelse og i sidste ende afhængighed af ikke-europæiske 
ruminfrastrukturer, hvilket vil placere de sektorbestemte erhverv i en prekær økonomisk 
situation;

6. understreger, at omkostninger til GMES på i alt 3 mia. EUR til og med 2013 allerede 
bliver dækket (samlede omkostninger til satellitterne på 2,3 mia. EUR samt omkostninger 
til tjenesteydelser på 700 millioner EUR), og at de anslåede omkostninger til programmets 
drift fra 2014 til 2020 anslås til gennemsnitligt 850 millioner EUR om året; opfordrer 
Kommissionen til at fremme offentligt-privat partnerskab og tiltrække mere kapital fra 
den private sektor;
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7. gentager, at inddragelse GMES-støtten i den flerårige finansielle ramme 2014-2020 ville 
forhindre spild af de hidtidige investeringer i det 7. forskningsrammeprogram inden for 
området tjenester og information;

8. anerkender de sociale fordele for brugere af GMES-tjenesterne, for hvem kontinuitet og 
bæredygtighed er af stor betydning, hvis de skal få det størst mulige udbytte af 
observationsinfrastrukturerne, der tilbydes i programmet;

9. gentager, at GMES er en prioritet for den europæiske rumpolitik og som sådan bør være 
optaget i det europæiske budget, således at det bliver muligt for Europa at overholde sine 
2020-forpligtelser samtidig med kampen mod klimaændringerne.
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