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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. припомня, че Договорът от Лисабон въвежда нов член (член 189), който предвижда 
разработването на европейска космическа политика с цел насърчаване на научния и 
техническия прогрес и на промишлената конкурентоспособност чрез дейности в 
областта на научните изследвания, технологичното развитие и проучванията;

2. подчертава значението на космическите програми „Галилео“ и EGNOS, които са 
изключително важни за оптимизирането на космическата политика в областта на 
транспорта в услуга на гражданите; призовава бързо да се даде ход на тези програми 
с цел хармонизиране на единния европейски пазар;

3. подчертава значението на Глобалния мониторинг на околната среда и сигурността 
(ГМОСС) – оперативна програма за наблюдение на Земята, която може да 
предостави лесно достъпни на глобално равнище сведения: събиране и анализ на 
информация, както и екстраполация на точни и полезни данни за участниците в 
действия за гражданска защита вследствие на земетресения, цунами или екологични 
катастрофи; отбелязва, че в светлината на целите на „Европа 2020“ ГМОСС е 
съществен ресурс в борбата срещу изменението на климата на глобално равнище;

4. припомня, че финансовото предложение на Европейската комисията за периода 
2014–2020 г. изключва напълно ГМОСС, и призовава държавите-членки да 
продължат да покриват разходите за активирането и годишната поддръжка на тази 
програма; счита, че това би довело до евентуалното временно спиране на самата 
програма, до произтичащото от него прекъсване в получаването на данните и до 
зависимост от неевропейски космически инфраструктури; 

5. подчертава, че вече са финансирани разходите за ГМОСС до 2013 г. на обща 
стойност от 3 милиарда евро (включващи общи разходи за сателитите в размер на 2,3 
милиарда евро, както и разходи във връзка с услугите в размер на 700 милиона евро) 
и че прогнозните разходи за поддръжката на програмата от 2014 г. до 2020 г. се 
оценяват на средна годишна стойност от 850 милиона евро;

6. счита, че адекватното използване на космически програми би могло да доведе до 
намаления на разходите в заинтересованите сектори; 

7. подчертава, че целта на Европейския парламент е да включи програмата ГМОСС в 
европейския бюджет, така че Европа да поеме ангажимент за постигането на целите 
в областта на космическото планиране, като се зачитат всички цели на „Европа 
2020“, сред които е и борбата срещу изменението на климата. 


