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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας εισάγει ένα νέο άρθρο (άρθρο 189) που 
προβλέπει τη διαμόρφωση ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής, προκειμένου να 
προωθηθεί η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος και η ανταγωνιστικότητα της 
βιομηχανίας με δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και διερεύνησης· 
θεωρεί ότι η διαστημική πολιτική της ΕΕ δεν πρέπει να προωθεί τη στρατιωτικοποίηση 
του διαστήματος·

2. θεωρεί ότι η κατάλληλη χρήση των διαστημικών προγραμμάτων αναμένεται ότι θα 
επιφέρει σημαντική μείωση του κόστους στους οικείους τομείς, με συνακόλουθα οφέλη 
για τις περιφέρειες και τις τοπικές κοινότητες·

3. τονίζει τη σπουδαιότητα των διαστημικών προγραμμάτων Galileo και EGNOS, τα οποία 
έχουν θεμελιώδη σημασία για τη βελτιστοποίηση της διαστημικής πολιτικής στην 
υπηρεσία των πολιτών· ζητεί την ταχεία εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών·

4. επιβεβαιώνει τη σημασία του GMES, επιχειρησιακού προγράμματος γεωσκόπησης, ως 
ουσιαστικού εργαλείου ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος· επισημαίνει ότι, μέσω της απόκτησης και ανάλυσης 
πληροφοριών σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, το GMΕS θα καταστήσει 
δυνατή την άντληση στοιχείων ακριβείας χρήσιμων για: τον ατμοσφαιρικό, θαλάσσιο και 
χερσαίο έλεγχο, την πολιτική προστασία, την πρόληψη των κινδύνων, τα συστήματα 
έγκαιρης προειδοποίησης, τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τις 
επιχειρήσεις διάσωσης μετά από περιβαλλοντικές, φυσικές ή ανθρωπογενείς 
καταστροφές, τη θαλάσσια και παράκτια επιτήρηση, την ανάπτυξη της υπαίθρου, τη 
διαχείριση των υδάτων και του εδάφους και τη χωροταξία, με καινοτόμες δραστηριότητες 
χαρτογράφησης και εκθέσεων για το περιβάλλον που θα μπορούν να συνδυάζουν 
δεδομένα από το διάστημα με δεδομένα που λαμβάνονται επί τόπου·  υπογραμμίζει τη 
σημασία του GMES στην επίτευξη των στόχων «Ευρώπη 2020» και στη στήριξη της 
ανάπτυξης και της πράσινης οικονομίας, καθώς και των μακροπρόθεσμων επενδύσεων 
στην τεχνολογία και τις υποδομές, που αποτελούν προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και όλων των κρατών μελών που έχουν αναλάβει ισχυρή δέσμευση για την 
περιβαλλοντική πολιτική·

5. εκφράζει τη λύπη του για τον πλήρη αποκλεισμό του προγράμματος GMES από τη 
δημοσιονομική πρόταση της Επιτροπής για την περίοδο 2014 - 2020 και πιστεύει ότι η 
απαίτηση να συνεχίσουν τα κράτη μέλη να καλύπτουν το κόστος για την έναρξη και την 
ετήσια εφαρμογή του προγράμματος θα οδηγούσε μακροπρόθεσμα σε μεγαλύτερο 
κόστος, ανισότητα πρόσβασης στις πληροφορίες και τα οφέλη που παρέχει για τους 
ευρωπαίους πολίτες, ενδεχόμενη προσωρινή αναστολή του ίδιου το προγράμματος, 
συνεπακόλουθη διακοπή της λήψης δεδομένων και, σε τελευταία ανάλυση, στην 
εξάρτηση από μη ευρωπαϊκές διαστημικές υποδομές, θέτοντας τις σχετικές με τον τομέα 
βιομηχανίες σε επισφαλή, από οικονομική άποψη, θέση·
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6. τονίζει ότι το κόστος του προγράμματος GMES έχει ήδη καλυφθεί έως το 2013, 
ανερχόμενο σε 3 δισ. ευρώ (περίπου 2,3 δισ. ευρώ για τους δορυφόρους και 700 εκατ. 
ευρώ για συναφείς υπηρεσίες) και ότι το υπολογιζόμενο κόστος για τη λειτουργία του 
προγράμματος από το 2014 έως το 2020 ανέρχεται ετησίως σε 850 εκατομμύρια κατά 
μέσο όρο· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει εταιρική σχέση δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα και να προσελκύσει περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια·

7. επαναλαμβάνει ότι με την ένταξη της χρηματοδότησης του GMES στο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2014 -2020 θα αποφευχθεί το ενδεχόμενο να καταστούν άνευ 
νοήματος οι μέχρι σήμερα επενδύσεις στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαίσιο 
έρευνας για υπηρεσίες και πληροφορίες·

8. αναγνωρίζει τα κοινωνικά πλεονεκτήματα των υπηρεσιών που παρέχει το GMES στους 
χρήστες για τους οποίους η συνέχεια και η βιωσιμότητα είναι κρίσιμης σημασίας, 
προκειμένου να γίνει η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των υποδομών παρατήρησης που 
προσφέρει το πρόγραμμα·

9. επαναλαμβάνει ότι το πρόγραμμα GMES αποτελεί προτεραιότητα στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον 
ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, πράγμα που θα επιτρέψει στην Ευρώπη να τηρήσει τις 
δεσμεύσεις της για το «2020» αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα την κλιματική αλλαγή. 
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