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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, že Lisabonská zmluva zavádza nový článok (článok 189), ktorým sa stanovuje 
vypracovanie európskej vesmírnej politiky s cieľom napomáhať vedecký a technický 
pokrok a konkurencieschopnosť priemyselných odvetví prostredníctvom činností v oblasti 
výskumu, technologického vývoja a prieskumu; domnieva sa, že politika EÚ v oblasti 
kozmického priestoru nesmie podporovať militarizáciu vesmíru;

2. domnieva sa, že správne využívanie vesmírnych programov by v príslušných odvetviach 
viedlo k významnému zníženiu nákladov a bolo by prínosom pre regióny a miestne 
komunity;

3. zdôrazňuje dôležitosť vesmírnych programov Galileo a EGNOS, ktoré majú zásadný 
význam pri optimalizácii využívania vesmírnej politiky v prospech európskych občanov; 
žiada rýchly rozvoj týchto programov;

4. opätovne potvrdzuje význam európskeho programu monitorovania Zeme GMES ako 
základného nástroja v boji proti zmene klímy a zhoršovaniu životného prostredia; 
poznamenáva, že získavaním a analýzou informácií na vnútroštátnej, regionálnej a 
celosvetovej úrovni zabezpečí GMES získavanie presných informácií užitočných na 
monitorovanie atmosféry, morského prostredia a krajiny, účely civilnej ochrany, 
prevencie rizík, systémov včasného varovania, riadenia núdzových stavov a obnovy v 
nadväznosti na ekologické prírodné katastrofy alebo katastrofy spôsobené ľudskou 
činnosťou, na námorný a pobrežný dohľad, rozvoj poľnohospodárstva, vodné a pôdne 
hospodárstvo a regionálne plánovanie s využitím inovatívnych technológií 
environmentálneho hodnotenia a predkladania správ, prostredníctvom ktorých je možné 
kombinovať priestorové údaje s údajmi in situ; vyzdvihuje význam programu GMES pri 
dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020 a podporovaní rastu a ekologického 
hospodárstva, ako aj dlhodobých investícií do technológií a infraštruktúry, ktoré sú 
prioritami Európskej únie a všetkých členských štátov výrazne zapojených do politiky v 
oblasti životného prostredia;

5. vyjadruje poľutovanie nad úplným vyňatím programu GMES z navrhovaného finančného 
rámca Európskej komisie na obdobie 2014 – 2020 a domnieva sa, že výzva členským 
štátom, aby naďalej uhrádzali náklady na zavedenie a celoročné udržiavanie tohto 
programu, by viedla k dlhodobo vyšším nákladom, rozdielom v prístupe k výstupným 
informáciám a rozdielnym výhodám pre európskych občanov a pravdepodobne k 
dočasnému pozastaveniu samotného programu, následnému prerušeniu poskytovania 
údajov a napokon k závislosti od neeurópskych vesmírnych infraštruktúr, v dôsledku čoho 
by sa súvisiace priemyselné odvetvia dostali do neistej hospodárskej situácie;

6. zdôrazňuje, že náklady na program GMES sú už pokryté do roku 2013 (približné náklady 
na satelity vo výške 2,3 miliardy EUR plus náklady na služby vo výške 700 miliónov 
EUR) v celkovej výške 3 miliardy EUR, pričom ročný priemer odhadovaných nákladov 



PE472.221v03-00 4/5 AD\881869SK.doc

SK

na prevádzku programu v období 2014 – 2020 je 850 miliónov EUR; vyzýva Komisiu, 
aby podporovala verejno-súkromné partnerstvá a pritiahla viac súkromného kapitálu;

7. znovu opakuje, že zahrnutie financovania programu GMES do viacročného finančného 
rámca na roky 2014 – 2020 by zabránilo plytvaniu investíciami, ktoré sa doposiaľ 
vynaložili v rámci siedmeho rámcového programu pre výskum v oblasti služieb a 
informácií;

8. uznáva spoločenský prínos pre používateľov služieb GMES, pre ktorých má kontinuita a 
udržateľnosť zásadný význam, ak majú získať maximálne výhody z monitorovacích 
infraštruktúr, ktoré program ponúka;

9. znovu opakuje, že program GMES je jednou z priorít európskej politiky v oblasti 
kozmického priestoru a ako taký by mal byť zahrnutý do európskeho rozpočtu, aby 
Európa mohla dodržať svoje záväzky v súvislosti so stratégiou Európa 2020 a zároveň 
bojovať proti zmene klímy.
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