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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. reamintește că tratatul de la Lisabona introduce un nou articol (articolul 189), care 
prevede elaborarea unei politici spațiale europene, pentru a stimula progresul științific și 
tehnic și competitivitatea industrială prin activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică 
și de explorare; consideră că politica spațială europeană nu trebuie să promoveze 
militarizarea spațiului;

2. consideră că utilizarea adecvată a programelor spațiale ar permite realizarea unor 
economii semnificative în sectoarele respective și ar aduce ulterior beneficii pentru 
regiunile și comunitățile locale;

3. subliniază importanța programelor spațiale GALILEO și EGNOS, esențiale pentru 
optimizarea aplicării politicii spațiale în serviciul cetățenilor; solicită o implementare 
rapidă a acestor programe;

4. reafirmă importanța GMES, sistemul de observare a Pământului, care este un instrument 
esențial în combaterea schimbărilor climatice și a degradării mediului; remarcă faptul că, 
prin colectarea și analizarea informațiilor la nivel național, regional și global, GMES va 
permite extragerea unor date precise și utile pentru: monitorizarea atmosferei, a mediului 
marin și a uscatului, protecția civilă, prevenirea riscurilor, sistemele de alertă rapidă, 
gestionarea situațiilor de urgență și activitățile de salvare în urma unor dezastre ecologice, 
naturale sau cauzate de om, supravegherea zonelor maritime și de coastă, dezvoltarea 
agricolă, gestionarea apelor și a solului și planificarea regională, prin activități inovatoare 
de evaluare ecologică și de raportare privind mediul, capabile să suprapună datele spațiale 
cu cele in situ; subliniază importanța contribuției GMES la îndeplinirea obiectivelor 
strategiei Europa 2020 și la sprijinirea creșterii și a economiei ecologice, precum și a 
investițiilor pe termen lung în tehnologie și infrastructură, acestea fiind prioritățile Uniunii 
Europene și ale tuturor statelor membre profund implicate în politicile de mediu;

5. regretă excluderea completă a programului GMES din propunerea Comisiei privind cadrul 
financiar pentru perioada 2014 - 2020 și consideră că solicitarea adresată statelor membre 
de a continua să acopere cheltuielile de lansare și de menținere an de an a acestui program 
ar putea determina costuri mai mari pe termen lung, un acces diferențiat al cetățenilor 
europeni la informațiile și beneficiile rezultate, o posibilă suspendare temporară a 
programului, o întrerupere ulterioară a receptării datelor și în cele din urmă la o 
dependență de infrastructurile spațiale neeuropene, punând partenerii industriali din 
sectoarele conexe într-o situație economică precară;

6. subliniază că costurile aferente programului GMES, în valoare de 3 miliarde EUR, sunt 
deja acoperite până în anul 2013 (aproximativ 2,3 miliarde EUR pentru sateliți și 700 de 
milioane EUR pentru servicii conexe), iar costurile aferente funcționării programului, 
estimate pentru perioada 2014 - 2020, s-ar ridica în medie la 850 de milioane EUR pe an; 
invită Comisia să promoveze parteneriatul public-privat și să atragă mai mult capital din 
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sectorul privat;

7. reiterează faptul că prin includerea finanțării GMES în cadrul financiar multianual 2014-
2020 s-ar evita pierderea inutilă a investițiilor aprobate deja în al șaptelea Program-cadru 
de cercetare pentru servicii și informații;

8. recunoaște avantajele aduse în plan social de serviciile GMES utilizatorilor pentru care 
continuitatea și durabilitatea au o importanță crucială în vederea exploatării la maximum a 
potențialului infrastructurilor de observare oferite de acest program;

9. reiterează că programul GMES reprezintă o prioritate pentru politica spațială europeană și, 
prin urmare, ar trebui să fie inclus în bugetul european, permițând astfel Europei să-și 
respecte angajamentele pentru 2020, continuând, în același timp, lupta împotriva 
schimbărilor climatice.
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