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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja, da uvaja Lizbonska pogodba nov člen (člen 189), ki predvideva oblikovanje 
evropske vesoljske politike, da bi z raziskovalnimi dejavnostmi, tehnološkim razvojem in 
raziskovanjem vesolja spodbudili znanstveni in tehnični napredek ter industrijsko 
konkurenčnost;

2. poudarja, kako pomembna sta vesoljska programa Galileo in EGNOS, ki sta bistvena za 
optimizacijo vesoljske politike na področju prevoza, ki koristi državljanom; spodbuja k 
hitremu uresničevanju teh programov, da bi uskladili evropski enotni trg;

3. poudarja, kako pomemben je operativni program za spremljanje Zemlje GMES, ki lahko 
zagotavlja zlahka dostopne informacije na svetovni ravni: pridobivanje in razčlenitev 
informacij ter izvleček natančnih in koristnih podatkov za tiste, ki opravljajo dejavnosti 
civilne zaščite po potresih, cunamijih in okoljskih nesrečah; ugotavlja, da je glede na cilje 
„Evropa 2020“ program GMES osnovni vir za boj proti podnebnim spremembam na 
svetovni ravni;

4. opozarja, da je program GMES iz finančnega predloga Evropske komisije za obdobje 
2014–2020 povsem izključen, in poziva države članice, naj še naprej pokrivajo stroške za 
zagon in letno vzdrževanje tega programa; meni, da bi izključitev utegnila privesti do 
začasne prekinitve, posledično prekinjenega sprejema podatkov in odvisnosti od 
neevropske vesoljske infrastrukture; 

5. poudarja, da so bili stroški programa GMES že pokriti do leta 2013 v skupni višini 
3 milijarde EUR (skupni stroški satelitov znašajo 2,3 milijarde EUR, stroški za povezane 
storitve pa 700 milijonov EUR) in da so ocenjeni stroški za vzdrževanje programa od leta 
2014 do 2020 ocenjeni na povprečno 850 milijonov EUR letno;

6. meni, da bi primerna uporaba vesoljskih programov lahko znatno zmanjšala stroške v 
zadevnih sektorjih; 

7. poudarja, da je cilj Evropskega parlamenta vključiti program GMES v evropski proračun, 
da bi se Evropa zavezala k uresničitvi ciljev v okviru vesoljskega načrtovanja, ob tem pa 
spoštovala vse cilje „2020“, med drugimi boj proti podnebnim spremembam. 


