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SUGGESTIES
De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar
ontwerpresolutie op te nemen:
1. wijst erop dat met het Verdrag van Lissabon een nieuw artikel 189 in werking is getreden
dat voorziet in het uitstippelen van een Europees ruimtevaartbeleid, met als doel door
middel van activiteiten op het vlak van onderzoek, technologische ontwikkeling en
verkenning van de ruimte de wetenschappelijke en technische vooruitgang en het
industriële concurrentievermogen te bevorderen; is van mening dat het ruimtevaartbeleid
van de Unie niet mag bijdragen aan de militarisering van de ruimte;
2. is van mening dat optimale benutting van de ruimteprogramma's kan leiden tot een
aanzienlijke vermindering van de kosten in de betrokken sectoren en tot voordelen
verderop in het proces voor de regio's en de lokale bevolking;
3. onderstreept het fundamentele belang van de ruimtevaartprogramma's Galileo en EGNOS
voor het optimaliseren van het ruimtevaartbeleid ten dienste van de burgers; dringt aan op
een prompte implementatie van deze programma's;
4. onderstreept nogmaals het belang van de GMES, het operationele programma voor
aardobservatie, als een wezenlijk wapen in de strijd tegen de klimaatverandering en de
aantasting van het milieu; wijst erop dat de GMES, door het vergaren en bestuderen van
informatie op nationale, regionale en wereldschaal, de mogelijkheid zal bieden
nauwkeurige en nuttige gegevens te extrapoleren voor de waarneming van lucht, zee en
land, de civiele bescherming, risicopreventie, alarmsystemen, rampenbeheersing en
wederopbouwmaatregelen na milieu- en natuurrampen of door de mens veroorzaakte
rampen, zee- en kustobservatie, landbouwontwikkeling, water- en bodembeheer en
regionale planning, daarbij gebruik makend van innoverende technologieën voor
milieubeoordeling en -rapportage die een combinatie van ruimteobservatie en insitugegevens mogelijk maken; onderstreept dat de GMES een significante bijdrage kan
leveren aan de verwezenlijking van de Europa 2020-doelstellingen en aan de
ondersteuning van de groei en de groene economie, alsook van langetermijninvesteringen
in technologie en infrastructuur, die van prioritair belang zijn voor de Europese Unie en
alle lidstaten die zich daadkrachtig inzetten voor het milieubeleid;
5. betreurt dat de GMES ten enenmale ontbreekt in het financiële voorstel van de Europese
Commissie voor de periode 2014-2020 en is van mening dat van de lidstaten verwachten
dat zij de kosten van de lancering en het jaarlijkse onderhoud van het programma blijven
betalen ertoe zou kunnen leiden dat de kosten op lange termijn stijgen, dat de toegang tot
de verkregen informatie en de voordelen niet voor alle burgers gelijk zijn, dat het
programma zelf tijdelijk zou kunnen worden stopgezet, dat bijgevolg de verspreiding van
gegevens stilvalt en, tot slot, dat wij afhankelijk blijven van niet-Europese ruimteinfrastructuur, waardoor de ondernemingen van de sector in een economisch onzekere
situatie worden gedrongen;
6. wijst erop dat de totale kosten van de GMES al tot 2013 zijn gedekt (in totaal 3 miljard
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euro, waarvan 2,3 miljard euro voor satellieten en 700 miljoen euro voor diensten) en dat
de geraamde operationele kosten van het programma tussen 2014 en -2020 gemiddeld 850
miljoen euro belopen; verzoekt de Commissie publiek-private partnerschappen te
bevorderen en meer particulier kapitaal aan te trekken;
7. onderstreept bovendien dat de integratie van de GMES in het Meerjarig Financieel Kader
2014-2020 zou voorkomen dat de investeringen die al zijn gedaan voor diensten en
informatie in het kader van het zevende kaderprogramma voor onderzoek verloren gaan;
8. erkent de sociale voordelen van de diensten die de GMES levert aan de gebruikers, voor
wie de continuïteit en de duurzaamheid van cruciaal belang zijn om optimaal gebruik te
kunnen maken van de mogelijkheden van de observatie-infrastructuur waarin het
programma voorziet;
9. herhaalt dat het GMES-programma een prioriteit van het Europese ruimtevaartbeleid is en
daarom in de Europese begroting moet worden geïntegreerd, zodat Europa zijn verbintenis
om de doelstellingen van "Europa 2020" te verwezenlijken kan nakomen en de strijd kan
aanbinden met de klimaatverandering.
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