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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przypomina, że Traktatem z Lizbony wprowadzony został nowy artykuł (art. 189), który 
przewiduje opracowanie polityki przestrzeni kosmicznej w celu wspierania postępu 
naukowo-technicznego i konkurencyjności przemysłowej dzięki działalności badawczej, 
postępowi technologicznemu i działalności eksploracyjnej;

2. podkreśla wagę programów w zakresie przestrzeni kosmicznej Galileo i EGNOS, które 
mają podstawowe znaczenie dla zoptymalizowania polityki przestrzeni kosmicznej w 
zakresie usług transportowych dla obywateli; wzywa do szybkiego wdrożenia tych 
programów w celu harmonizacji jednolitego rynku europejskiego;

3. ponownie podkreśla znaczenie GMES – programu operacyjnego obserwacji Ziemi, który 
może zapewnić łatwo dostępne na poziomie globalnym wskazówki: gromadzenie i 
analizowanie informacji, przekazywanie dokładnych danych na użytek podmiotów 
zajmujących się ochroną ludności w następstwie trzęsień ziemi, tsunami i innych katastrof 
naturalnych; zauważa, że biorąc pod uwagę cele strategii Europa 2020, GMES jest 
podstawowym narzędziem w walce ze zmianami klimatu na poziomie globalnym;

4. przypomina, że projekt finansowy Komisji Europejskiej na lata 2014-2020 całkowicie 
wyklucza GMES i zwraca się do państw członkowskich o dalsze pokrywanie rocznych 
kosztów uruchomienia i prowadzenia tego programu; uważa, że mogłoby dojść do 
czasowego zawieszenia tego programu i w konsekwencji braku ciągłości danych oraz do 
zależności od nieeuropejskiej infrastruktury kosmicznej; 

5. podkreśla, że koszty GMES zostały już pokryte do końca 2013 r. i wyniosły ogółem 3 mld 
EUR (ogólny koszt satelitów w wysokości 2,3 mld EUR i koszty usług w wysokości 700 
mln EUR) oraz szacuje się, że roczny koszt utrzymania programu w latach 2014 - 2020 
wyniesie średnio 850 mln EUR; 

6. uważa, że odpowiednie wykorzystanie programów w zakresie przestrzeni kosmicznej 
mogłoby w znaczny sposób zmniejszyć koszty ponoszone przez zainteresowane sektory; 

7. podkreśla, że celem Parlamentu Europejskiego jest ujęcie programu GMES w budżecie 
europejskim, tak aby Europa podjęła się realizacji celów w zakresie planowania 
dotyczącego przestrzeni kosmicznej z poszanowaniem wszystkich celów strategii Europa 
2020, wśród których znajduje się między innymi walka ze zmianą klimatu. 


