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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας εισάγει ένα νέο άρθρο (άρθρο 189) που 
προβλέπει τη διαμόρφωση ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής, προκειμένου να 
προωθηθεί η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος και η ανταγωνιστικότητα στη 
βιομηχανία με δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και διερεύνησης·

2. τονίζει τη σπουδαιότητα των διαστημικών προγραμμάτων Galileo και EGNOS, τα 
οποία έχουν θεμελιώδη σημασία για τη βελτιστοποίηση της διαστημικής πολιτικής 
μεταφορών στην υπηρεσία των πολιτών· ζητεί την ταχεία εφαρμογή των προγραμμάτων 
αυτών για την εναρμόνιση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς·

3. επαναλαμβάνει τη σημασία του GMES, του επιχειρησιακού προγράμματος 
γεωσκόπησης, που θα μπορεί να παρέχει πληροφορίες εύκολα προσβάσιμες σε 
παγκόσμιο επίπεδο: απόκτηση και ανάλυση πληροφοριών και παρέκταση στοιχείων 
ακριβείας χρήσιμων σε όσους συμμετέχουν σε δραστηριότητες πολιτικής προστασίας, 
ύστερα από σεισμούς, τσουνάμι ή περιβαλλοντικές καταστροφές· παρατηρεί ότι, 
λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», το πρόγραμμα 
GMES αποτελεί σημαντικό μέσο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε 
παγκόσμιο επίπεδο·

4. υπενθυμίζει ότι η δημοσιονομική πρόταση της Επιτροπής για την περίοδο 2014 - 2020 
αποκλείει εντελώς το GMES και ζητεί από τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να καλύπτουν 
το κόστος για την έναρξη και την ετήσια εφαρμογή του προγράμματος· πιστεύει ότι 
αυτό θα οδηγούσε σε ενδεχόμενη προσωρινή αναστολή του ίδιου το προγράμματος, στη
συνεπακόλουθη διακοπή της λήψης δεδομένων και στην εξάρτηση από μη ευρωπαϊκές 
διαστημικές υποδομές·

5. τονίζει ότι το κόστος του προγράμματος GMES έχει ήδη καλυφθεί έως το 2013 
(συνολικό κόστος για τους δορυφόρους 2,3 δισ. ευρώ, πέραν του κόστους των 
υπηρεσιών, που ανέρχεται σε 700 εκατ. ευρώ), 3 δισ. ευρώ συνολικά, και ότι το 
υπολογιζόμενο κόστος για τη διατήρηση του προγράμματος από το 2014 έως το 2020 
ανέρχεται ετησίως σε 850 εκατομμύρια κατά μέσον όρο·

6. θεωρεί ότι η κατάλληλη χρήση των διαστημικών προγραμμάτων θα έχει ως αποτέλεσμα 
σημαντική μείωση του κόστους στους οικείους τομείς· 

7. τονίζει ότι στόχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να συμπεριληφθεί το 
πρόγραμμα GMES στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ώστε η Ευρώπη να δεσμευθεί για 
την υλοποίηση των στόχων του διαστημικού προγράμματος, τηρώντας όλους τους 
στόχους «2020», στους οποίους περιλαμβάνεται και η καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής. 


