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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om, at der med Lissabontraktaten indførtes en ny artikel (artikel 189), hvori det 
fastsættes, at der skal udarbejdes en europæisk rumpolitik for at fremme videnskabelige og 
tekniske fremskridt samt industriens konkurrenceevne gennem forskning, teknologisk 
udvikling og udforskning; 

2. understreger betydningen af rumprogrammerne Galileo og Egnos, som er af 
grundlæggende betydning for at optimere rumpolitikken vedrørende transport til gavn for 
borgerne; opfordrer til hurtig gennemførelse af disse programmer for at harmonisere det 
indre marked;

3. understreger betydningen af GMES, det europæiske jordovervågningsprogram, som er i 
stand til at levere informationer, der er lettilgængelige over hele jorden, herunder til 
indsamling og analyse af informationer, ekstrapolering af præcise og nyttige data for 
civilforsvaret efter jordskælv, tsunamier og miljøkatastrofer; bemærker, at GMES i 
betragtning af målene med Europa 2020 er et centralt redskab i kampen mod 
klimaændringerne i hele verden;

4. minder om, at Kommissionens forslag til finansielle perspektiver 2014-2020 overhovedet 
ikke indeholder GMES, og opfordrer medlemsstaterne til fortsat at dække udgifterne til 
iværksættelsen og den årlige drift af dette program; mener, at dette ville føre til en mulig 
midlertidig udsættelse af programmet, en deraf følgende ustabil datamodtagelse og 
afhængighed af ikke-europæiske ruminfrastrukturer; 

5. understreger, at omkostninger til GMES på i alt 3 milliarder EUR til og med 2013 allerede 
bliver dækket (samlede omkostninger til satellitterne på 2,3 milliarder EUR samt 
omkostninger til tjenesteydelser på 700 millioner EUR), og at de anslåede omkostninger til 
programmets vedligeholdelse fra 2014 til 2020 anslås til gennemsnitligt 850 millioner 
EUR om året;

6. mener, at en hensigtsmæssig anvendelse af rumprogrammerne kan føre til betydelige 
omkostningsreduktioner i de berørte sektorer; 

7. understreger, at Europa-Parlamentets har som målsætning at opføre GMES på EU's budget, 
så EU forpligter sig til at gennemføre sine målsætninger med rumprogrammerne og således 
lever op til 2020-målene, herunder kampen mod klimaændringerne. 


