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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. reamintește că tratatul de la Lisabona introduce un nou articol (articolul 189), care prevede 
elaborarea unei politici spațiale europene, pentru a stimula progresul științific și tehnic și 
competitivitatea industrială prin activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și de 
explorare;

2. subliniază importanța programelor spațiale Galileo și EGNOS, esențiale pentru optimizarea 
politicii spațiale a transporturilor în serviciul cetățenilor; solicită o implementare rapidă a 
acestor programe, pentru a armoniza piața unică europeană;

3. reiterează importanța GMES, programul operațional de observare a Terrei, care este 
capabil să ofere indicații ușor accesibile la nivel global: colectare și analiză a informațiilor 
și transmiterea de date precise și utile serviciilor implicate în protecția civilă în urma 
seismelor, tsunami-urilor și dezastrelor de mediu; observă că, având în vedere obiectivele 
„Europa 2020”, GMES constituie o resursă esențială în combaterea schimbărilor climatice 
la nivel global;

4. reamintește că propunerea financiară a Comisiei Europene pentru perioada 2014 - 2020 
exclude complet GMES și solicită statelor membre să continue să acopere cheltuielile 
anuale de lansare și menținere a acestui program; consideră că aceasta ar putea conduce la 
suspendarea temporară a programului, urmată de întreruperea receptării datelor și de 
dependența de infrastructurile spațiale neeuropene; 

5. subliniază că costurile GMES, în valoare de 3 miliarde EUR, sunt deja acoperite până la 
sfârșitul anului 2013 (2,3 miliarde EUR pentru sateliți și 700 de milioane EUR pentru 
servicii), iar costurile estimate pentru perioada 2014 - 2020 s-ar ridica la 850 de milioane 
EUR pe an;

6. consideră că o utilizare adecvată a programelor spațiale ar permite o reducere substanțială 
a costurilor în sectoarele respective; 

7. subliniază că Parlamentul European dorește programului GMES în bugetul european, astfel 
încât Europa să-și realizeze obiectivele din domeniul programării spațiale, respectând 
ansamblul obiectivelor pentru 2020, printre care combaterea schimbărilor climatice. 


