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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja, da Lizbonska pogodba uvaja nov člen (člen 189), ki predvideva oblikovanje 
evropske vesoljske politike, da bi z raziskovalnimi dejavnostmi, tehnološkim razvojem in 
raziskovanjem vesolja spodbudili znanstveni in tehnični napredek ter industrijsko 
konkurenčnost; meni, da vesoljska politika EU ne sme spodbujati militarizacije vesolja;

2. meni, da bi ustrezna uporaba vesoljskih programov lahko znatno zmanjšala stroške v 
zadevnih sektorjih ter ustvarila nadaljnje koristi za regije in lokalne skupnosti;

3. poudarja, kako pomembna sta vesoljska programa Galileo in EGNOS in da sta bistvena za 
optimizirano uporabo vesoljske politike v korist državljanom; spodbuja k hitremu 
uresničevanju teh programov;

4. ponovno poudarja, kako pomemben je program za spremljanje Zemlje GMES kot ključno 
orodje v pri boju proti podnebnim spremembam in degradaciji okolja; se zaveda, da bo z 
zbiranjem in analizo informacij na nacionalni, regionalni in svetovni ravni omogočil 
pridobivanje in razčlenitev natančnih in koristnih podatkov za: spremljanje ozračja, morja 
in kopnega, civilno zaščito, preprečevanje tveganj, sisteme zgodnjega opozarjanja, krizno 
upravljanje in obnovo po okoljskih, naravnih in od človeka povzročenih nesrečah, nadzor 
nad morjem in obalo, kmetijski razvoj, ravnanje z vodo in prstjo in prostorsko 
načrtovanje, saj izkorišča okoljske ocene in tehnologijo poročanja, ki je zmožna 
združevati podatke iz opazovanja iz vesolja in iz opazovanja na terenu; poudarja, kako 
pomemben je prispevek programa GMES za uresničevanje ciljev strategije Evropa 2020 
ter za spodbujanje rasti, zelenega gospodarstva ter dolgoročnih naložb v tehnologijo in 
infrastrukturo, saj so to prednostne naloge Evropske unije in držav članic, ki so zavezane 
okoljski politiki;

5. obžaluje, da je program GMES povsem izključen iz predloga Komisije o finančnem 
okviru za obdobje 2014–2020, in meni, da bi poziv državam članicam, naj še naprej 
pokrivajo stroške za zagon in letno vzdrževanje tega programa, utegnil privesti do 
dolgoročno višjih stroškov, razlik pri dostopu do njegovih informacij in koristi za 
evropske državljane, najverjetneje do začasne prekinitve programa, posledično 
prekinjenega sprejema podatkov in navsezadnje odvisnosti od neevropske vesoljske 
infrastrukture, zaradi česar bi se s tem sektorjem povezane panoge znašle v negotovem 
gospodarskem položaju;

6. poudarja, da so stroški programa GMES že kriti do leta 2013 v skupni višini 3 milijarde 
EUR (skupni stroški satelitov znašajo 2,3 milijarde EUR, stroški za povezane storitve pa 
700 milijonov EUR) in da so operativni stroški programa od leta 2014 do 2020 ocenjeni 
na povprečno 850 milijonov EUR letno; poziva Komisijo, naj spodbuja javno-zasebna 
partnerstva in pritegne več kapitala iz zasebnega sektorja;

7. poudarja tudi, da bi vključitev financiranja programa GMES v večletni finančni okvir za 
obdobje 2014–2020 preprečila izgubo že omogočenih naložb za storitve in informacije v 
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okviru sedmega okvirnega programa za raziskave;

8. priznava družbene koristi storitev programa GMES za uporabnike, za katere sta 
neprekinjenost in trajnost ključnega pomena, če želijo čim bolj izkoristiti zmogljivosti 
infrastrukture za opazovanje, ki jih ta program omogoča;

9. ponovno poudarja, da je program GMES prednostna naloga evropske vesoljske politike in 
da mora biti vključen v evropski proračun, da bi tako Evropi omogočili, da bi izpolnila 
svoje zaveze do leta 2020 in se obenem spoprijemala s podnebnimi spremembami. 
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