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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

1. primena, kad Lisabonos sutartimi įterpiamas naujas straipsnis (189 str.), kuriame 
numatomas naujos Europos kosmoso politikos parengimas siekiant pagerinti mokslinę ir 
technikos pažangą ir pramonės konkurencingumą vykdant mokslinius tyrimus, 
technologinę plėtrą ir žvalgymus; mano, kad ES kosmoso politika neturi skatinti kosmoso 
militarizacijos;

2. mano, kad atitinkamas kosminės erdvės programų naudojimas smarkiai sumažintų 
sąnaudas suinteresuotuose sektoriuose ir atneštų naudos regionams bei vietos 
bendruomenėms;

3. pabrėžia kosminės erdvės programų Galileo ir EGNOS reikšmę, kurios yra svarbios 
siekiant optimalios kosminės erdvės politikos, kuri būtų naudinga piliečiams; pabrėžia, 
kad reikia greitai įgyvendinti šias dvi programas;

4. patvirtina GMES, žemės stebėjimo veiklos programos, svarbą, nes ji yra svarbi priemonė 
kovojant su klimato kaita ir aplinkos nykimu; pažymi, kad GMES, renkant ir nagrinėjant 
informaciją nacionaliniu, regioniniu ir pasauliniu lygmenimis, suteiks galimybę perduoti 
tikslius ir naudingus duomenis dėl: atmosferos, jūrų ir sausumos stebėsenos, taip pat 
civilinės saugos veiklos, įspėjimo sistemos,  ekstremalių  situacijų valdymo ir atliekant 
gelbėjimo veiksmus, įvykus gaivalinėms nelaimėms ar gamtinėms katastrofoms, jūros ir 
pakrančių stebėsenos, žemės ūkio vystymosi, vandens ir  sausumos ir regionų planavimo, 
taikant naujoviškas taikant naujoviškas aplinkos poveikio ir atskaitos technologijų 
priemones ir teikiant duomenis apie aplinką, kad būtų galima susieti erdvinius duomenis 
su duomenimis in situ; pabrėžia GMES svarbą prisidedant prie strategijos „Europa 2020“ 
tikslų įgyvendinimo ir remiant augimą ir ekologišką ekonomiką, taip pat ilgalaikes 
investicijas į technologijas ir infrastruktūrą, nes tai yra Europos Sąjungos prioritetai ir 
visos valstybės narės turi didelius įsipareigojimus dėl aplinkosaugos politikos;

5. apgailestauja, kad į Europos Komisijos pasiūlytą 2014 – 2020 m. finansinę programą 
visiškai neįtraukta GMES ir mano, kad prašant valstybių narių ir toliau dengti išlaidas, 
skirtas tokios programos įgyvendinimui pradėti ir kasmet palaikyti būtų patirtos didesnės 
ilgalaikės išlaidos, Europos piliečiams sudarytos nevienodos galimybės gauti atitinkamą 
informaciją ir naudą, galbūt laikinai sustabdyta ši programa, vėliau nutrauktas duomenų 
gavimas bei galiausiai atsirastų priklausomybė nuo kosminės erdvės infrastruktūrų, 
esančių už Europos ribų, todėl su sektoriumi susijusios pramonės šakos atsidurtų 
pavojingoje ekonominėje padėtyje;

6. pabrėžia, kad GMES išlaidos iki 2013 m. jau padengtos, iš viso 3 mlrd. eurų (2,3 mlrd. 
eurų suma, skirta palydovams, ir 700 mln. eurų suma, skirta paslaugoms) ir programai 
vykdyti 2014 – 2020 m. numatoma vidutiniškai per metus išleisti 850 mln. eurų; ragina 
Komisija skatinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę ir pritraukti daugiau privataus 
kapitalo lėšų;
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7. dar kartą primena, kad įtraukus GMES finansavimą į 2014–2020 m. daugiametę finansinę 
programą būtų išvengta investicijų, kurios jau skirtos pagal Europos bendrijos septintąją 
bendrąją mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos programą, 
netikslingumo;

8. pripažįsta GMES paslaugų teikiamą socialinę naudą vartotojams, kuriems tęstinumas ir 
tvarumas labai svarbūs tam, kad jie galėtų geriau pasinaudoti stebėjimo infrastruktūros 
galimybėmis, kurios siūlomos pagal šią programą;

9. pakartoja, kad GMES programa – Europos kosmoso politikos prioritetas, todėl turėtų būti 
įtrauktas į Europos biudžetą, nes tokiu atveju Europa galėtų laikytis savo „2020“ 
įsipareigojimų, taip pat kovoti su klimato kaita;
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