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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

1. primena, kad Lisabonos sutartimi įterpiamas naujas straipsnis (189 str.), kuriame 
numatomas naujos Europos kosmoso politikos parengimas siekiant pagerinti mokslinę ir 
technikos pažangą ir pramonės konkurencingumą vykdant mokslinius tyrimus, 
technologinę plėtrą ir žvalgymus;

2. pabrėžia kosminės erdvės programų Galileo ir EGNOS reikšmę, kurios yra svarbios 
siekiant optimalios kosminės erdvės politikos, taikomos transportui, kuriuo naudojasi 
piliečiai; pabrėžia, kad reikia greitai įgyvendinti šias dvi programas siekiant suderinti 
Europos bendrąją rinką; 

3. pabrėžia GMES, žemės stebėjimo veiklos programos, svarbą, kurią taikant pateikiama 
pasauliniu lygmeniu lengvai prieinama informacija: informacija surenkama ir nagrinėjama 
bei perduodami tikslūs duomenys, naudingi tarnyboms, vykdančioms civilinės apsaugos 
veiklą, įvykus žemės drebėjimams, cunamiams ar gamtinėms katastrofoms; pastebi, kad 
atsižvelgiant į „Europa 2020“ tikslus, GMES yra esminė priemonė kovojant su klimato 
kaita pasauliniu lygmeniu;

4. primena, kad į finansinį Europos Komisijos pasiūlymą 2014 – 2020 m. visiškai neįeina 
GMES ir prašo valstybių narių ir toliau dengti išlaidas, skirtas tokios programos 
įgyvendinimo pradėjimui ir kasmetiniam palaikymui; mano, kad tai galėtų paskatinti 
laikinai sustabdyti šią programą ir dėl to būtų nutrauktas duomenų gavimas bei atsirastų 
priklausomybė nuo kosminės erdvės infrastruktūrų, esančių už Europos ribų;

5. pabrėžia, kad GMES išlaidos iki 2013 m. jau padengtos, iš viso 3 mlrd. eurų (2,3 mlrd. 
eurų suma, skirta palydovams, ir 700 mln. eurų suma, skirta paslaugoms) ir programos 
tęsimui 2014 – 2020 m. numatoma vidutiniškai per metus išleisti 850 mln. eurų;

6. mano, kad atitinkamas kosminės erdvės programų naudojimas smarkiai sumažintų 
sąnaudas suinteresuotuose sektoriuose;

7. pabrėžia, kad Europos Parlamento tikslas yra įtraukti GMES programą į Europos biudžetą 
tam, kad Europa įsipareigotų įgyvendinti veiklos kosmoso srityje tikslus atsižvelgiant į 
visus „2020“ tikslus, tarp kurių yra ir kova prieš klimato kaitą.


