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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Recorda que o Tratado de Lisboa introduz um novo artigo (o artigo 189.º), que prevê a 
definição de uma política espacial europeia, com o objectivo de favorecer o progresso 
científico e técnico e a competitividade industrial através de actividades de investigação, 
desenvolvimento tecnológico e exploração;

2. Sublinha a importância dos programas espaciais Galileo e EGNOS, fundamentais para a 
optimização da política espacial dos transportes ao serviço do cidadão; solicita a rápida 
execução dos programas mencionados com vista à harmonização do mercado único 
europeu;

3. Reitera a importância da plataforma GMES, um programa operacional de observação do 
planeta Terra que fornece indicações facilmente acessíveis a nível global: recolha e análise 
de informações e transmissão de dados precisos e úteis aos serviços de protecção civil em 
caso de sismo, tsunami ou catástrofe ambiental; observa que, atentos os objectivos da 
estratégia "Europa 2020", a plataforma GMES é um recurso essencial para a luta contra as 
alterações climáticas a nível global;

4. Recorda que a proposta financeira da Comissão Europeia para o período 2014-2020 exclui 
completamente a plataforma GMES e exorta os Estados-Membros a continuarem a cobrir 
os custos de lançamento e de manutenção anual do programa; considera que esta opção 
levaria a uma eventual suspensão do próprio programa, à consequente interrupção da 
recepção de dados e à dependência de infra-estruturas espaciais não europeias; 

5. Salienta que os custos da GMES estão já cobertos até 2013 (com um montante total de 
cerca de 2,3 mil milhões de Euros para os satélites e de cerca de 700 milhões de Euros para 
a área dos serviços), perfazendo um total de 3 mil milhões de Euros, e que o custo 
estimado para a manutenção do programa entre 2014 e 2020 ascende, em média, a 850 mil 
milhões de Euros por ano;

6. Considera que a utilização adequada dos programas espaciais levaria a uma redução 
substancial dos custos para os sectores envolvidos; 

7. Sublinha que o objectivo do Parlamento Europeu é incluir o programa GMES no 
orçamento europeu, para que a Europa se empenhe no cumprimento dos objectivos 
definidos no âmbito da programação espacial, na observância simultânea dos objectivos da 
Estratégia "2020", nomeadamente a luta contra as alterações climáticas. 


