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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι στα επτά Συμβούλια Διαστήματος που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα έχει 
αναφερθεί μόνο παρεμπιπτόντως ο τομέας των μεταφορών στην Ευρώπη και ότι η 
σημασία της διαστημικής πολιτικής για τις μεταφορές δεν έχει εξεταστεί λεπτομερώς στις 
συζητήσεις του Συμβουλίου Διαστήματος όπως διαπιστώνεται στα αποτελέσματα των 
εργασιών τους·

2. τονίζει την ανάγκη για καλύτερη κατανόηση της εξάρτησης σημαντικών τομέων από το 
διάστημα, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν τη σημασία 
του διαστήματος·

3. υπενθυμίζει ότι ο τομέας των μεταφορών θα διαδραματίσει ένα ρόλο κλειδί για την 
επίτευξη των στόχων της EΕ 20-20-20 όσον αφορά τις εκπομπές CO2 και την 
κατανάλωση ενέργειας καθώς και των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, και ότι η 
βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς έναν αποτελεσματικό τομέα 
μεταφορών·

4. θεωρεί ότι μια διαστημική στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητη για
να εξασφαλιστεί ότι η τεχνολογία του διαστήματος θα συμβάλλει πλήρως στην 
ασφαλέστερη και πλέον αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας καθώς και στον 
έλεγχο της κυκλοφορίας σε όλους τους τρόπους μεταφορών·

5. υπογραμμίζει ότι τα προγράμματα Galileo και EGNOS είναι θεμελιώδη για τη δημιουργία 
ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού και για την περαιτέρω ανάπτυξη ασφαλούς και 
αποτελεσματικής από απόψεως κόστους διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην 
Ευρώπη και ζητεί ως εκ τούτου να καθορισεί φιλόδοξο και αυστηρό χρονοδιάγραμμα,
μαζί με σταθερή χρηματοδότηση της έρευνας και καινοτομίας, που θα εξασφαλίζει την 
τεχνολογική πρόοδο και την ανάπτυξη του δυναμικού της βιομηχανίας καθώς και τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, με στόχο την υλοποίηση και 
των δύο προγραμμάτων ως προϋπόθεση για την έγκαιρη εκκίνηση του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τελευταίος αποτελεί ένα ουσιώδες 
στρατηγικό βήμα προς την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την ενίσχυση 
της ευρωπαϊκής κοινής αγοράς·

6. εφιστά την προσοχή ότι είναι σημαντικό να καλύπτει το EGNOS όλη την ΕΕ, ιδίως στους 
τομείς της ΕΕ στους οποίους το σύστημα αυτό δεν λειτουργεί επαρκώς, προκειμένου να 
ενισχυθεί η ενιαία αγορά στον τομέα της αεροπορίας, και υπογραμμίζει την ανάγκη να 
επεκταθεί το εν λόγω σύστημα στη νότια, ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη·

7. θεωρεί ότι η προώθηση της χρησιμοποίησης των συστημάτων EGNOS και Galileo στην 
πολιτική αεροπορία αποτελεί στρατηγική απαίτηση για την υλοποίηση του SESAR, 
ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη χρήση για διαδικασίες προσγείωσης καθώς και για τα μικρά 
αεροδρόμια·
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8. καλεί τα κράτη μέλη να επαναβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους στα διαστημικά σχέδια της 
ΕΕ, όπως το SESAR, που θα αποδειχθούν ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική ανάπτυξη 
και την εξασφάλιση θέσεων εργασίας στους διάφορους τομείς·

9. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια στη
χρηματοδότηση και τη συνεργασία μεταξύ των στρατηγικών για τη στρατιωτική και τη μη 
στρατιωτική χρήση του διαστήματος·

10. υπογραμμίζει ότι τα προγράμματα Galileo και EGNOS είναι ζωτικής σημασίας για την 
αποτελεσματική και βιώσιμη από πλευράς περιβάλλοντος διαχείριση της οδικής 
κυκλοφορίας, τα συστήματα είσπραξης διοδίων για τη χρήση των οδών, το eCall καθώς 
και τα συστήματα ανίχνευσης σε πραγματικό χρόνο και τους μελλοντικούς ψηφιακούς 
ταχογράφους·

11. τονίζει ότι η εποπτεία της μεταφοράς επικίνδυνων και ρυπογόνων εμπορευμάτων θα 
πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στα δορυφορικά συστήματα παρατήρησης και 
πλοήγησης·

12. υπενθυμίζει τη σημασία των προγραμμάτων GMES για την βιώσιμη ανάπτυξη και την 
ασφάλεια των μεταφορών, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των θαλάσσιων μεταφορών και της 
θαλάσσιας εποπτείας· πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη του εν λόγω 
προγράμματος · και συνεπώς αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η χρηματοδότησή του δεν 
διατηρείται στο προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020· καλεί την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να διατηρήσουν τη χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και να εντοπιστούν, από κοινού με το Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο καινοτόμα μέσα χρηματοδότησης της GMES, μεταξύ άλλων, μέσω 
ομολόγων έργου·

13. ζητεί να διασφαλίζονται η χρηματοδότηση, η ανάπτυξη, η υλοποίηση και η βιωσιμότητα 
καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών που βασίζονται στη 
διαστημική τεχνολογία, και τούτο με σκοπό να προκύψουν τα μέγιστα οφέλη από την 
ευρωπαϊκή επένδυση στο τεχνολογικό δυναμικό του διαστήματος και να καλυφθούν οι 
ανάγκες των χρηστών και του ευρύτερου κοινού·

14. υπογραμμίζει τη σημασία της εντατικοποίησης της βιομηχανικής συνεργασίας με τις 
τρίτες χώρες στον τομέα της διαστημικής πολιτικής, και κυρίως με τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, 
τη Ρωσία, την Κίνα, την Ινδία, τη Βραζιλία, την Αργεντινή και την Χιλή καθώς και με τις 
χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής·

15. θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή στον τομέα του διαστήματος, 
εξακολουθώντας να διαδραματίζει σημαντικό στρατηγικό ρόλο στη διεθνή σκηνή, και 
ζητεί ως εκ τούτου να αναπτυχθεί το συντονιστικό δυναμικό της στον τομέα της 
εξερεύνησης του διαστήματος καθώς και να παρασχεθεί μεγαλύτερη στήριξη στην έρευνα 
και την ανάπτυξη τεχνολογίας με σκοπό να αυτονομηθεί περισσότερο η Ευρώπη στον 
τομέα της τεχνολογίας και να εξασφαλιστεί ότι το ευρύ κοινό καθώς και άλλοι τομείς της 
οικονομίας εκτός της διαστημικής βιομηχανίας θα συμμετάσχουν στα οφέλη των 
καινοτομιών που θα προκύψουν στο εν λόγω χώρο·
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16. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η Ευρώπη θα πρέπει να διατηρήσει ανεξάρτητη πρόσβαση 
στο διάστημα για να μπορέσει να υλοποιήσει τους στόχους της διαστημικής πολιτικής της 
και να αποκομίσει μόνιμα κέρδη από τις εφαρμογές του διαστήματος σε τομείς όπως η 
πολιτική μεταφορών· ενθαρρύνει ως εκ τούτου την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες 
προτάσεις υπέρ του στρατηγικού υποτομέα των φορέων εκτόξευσης διαστημικών 
οχημάτων, που αντιμετωπίζει κρίσιμη κατάσταση, δίδοντάς του ιδιαίτερη προσοχή στο 
πλαίσιο της προτεινόμενης βιομηχανικής πολιτικής στον τομέα του διαστήματος·

17. υπογραμμίζει τη σημασία της ευρωπαϊκής συμμετοχής για την ασφάλεια στο διάστημα 
μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος για την Επαγρύπνηση της Κατάστασης στο Διάστημα 
(European Space Situational Awareness System) καθώς και για την εξερεύνηση του 
διαστήματος μέσω του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, εφόσον και τα δύο, δηλαδή η 
κρίσιμης σημασίας προστασία ευρωπαϊκών διαστημικών υποδομών από τον κίνδυνο 
σύγκρουσης με διαστημικά οχήματα ή διαστημικά απόβλητα καθώς και οι δευτερογενείς 
τεχνολογικές επιπτώσεις από την εξερεύνηση του διαστήματος, θα μπορούσαν να είναι 
προς όφελος διαφόρων τομέων των μεταφορών στη γη και ειδικότερα του τομέα των 
αεροπορικών μεταφορών.



PE469.889v02-00 6/6 AD\877250EL.doc

EL

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης 11.10.2011

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

37
2
0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio 
Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Philippe De Backer, 
Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, 
Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, 
Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Werner 
Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike 
Nattrass, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, 
Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, 
Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van 
Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Γεώργιος 
Τούσσας

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Dominique Riquet

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) 
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken


