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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påminner om att det i Lissabonfördraget infördes en ny artikel 
(artikel 189) där det fastställs att unionen ska utarbeta en europeisk rymdpolitik för att 
främja vetenskapliga och tekniska framsteg och industriell konkurrenskraft genom 
forskning, teknisk utveckling och utforskning.

2. Europaparlamentet understryker betydelsen av rymdprogrammen Galileo och Egnos, som 
är mycket viktiga för att optimera rymdpolitiken för transporter i allmänhetens tjänst. 
Parlamentet menar att dessa program måste genomföras snabbt för att harmonisera den 
inre marknaden.

3. Europaparlamentet betonar betydelsen av det europeiska jordövervakningsprogrammet 
GMES, som kan leverera lättillgänglig information i hela världen, bl.a. insamling och 
analys av information, extrapolering av detaljerade och användbara uppgifter för 
räddningstjänster efter jordbävningar, tsunamier och miljökatastrofer. GMES är med 
hänsyn till målen i Europa 2020-strategin en mycket viktig resurs i kampen mot de globala 
klimatförändringarna.

4. Europaparlamentet påminner om att GMES inte alls ingår i kommissionens förslag till 
budgetram för 2014–2020 och uppmanar medlemsstaterna att fortsätta att täcka 
kostnaderna för lanseringen och den årliga driften av programmet. På så sätt kan man 
undvika ett eventuellt tillfälligt uppehåll i programmet samt det därav följande avbrottet 
i mottagningen av uppgifter och beroendet av icke-europeiska rymdinfrastrukturer.  

5. Europaparlamentet understryker att kostnaderna för GMES på sammanlagt 
3 miljarder euro är täckta fram till 2013 (2,3 miljarder euro för satelliterna samt 
700 miljoner euro för tjänster) och att kostnaderna för att upprätthålla programmet mellan 
2014 och 2020 beräknas uppgå till i genomsnitt 850 miljoner euro per år.

6. Europaparlamentet anser att en ändamålsenlig användning av rymdprogrammen kan leda 
till betydande besparingar i berörda sektorer. 

7. Europaparlamentet har som mål att GMES ska tas med i EU:s budget, så att EU åtar sig att 
uppfylla målen med rymdprogrammen och därmed leva upp till 2020-målen, däribland 
kampen mot klimatförändringarna. 


