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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в 

предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. припомня, че Договорът от Лисабон въвежда нов член (член 189), който предвижда 

разработването на европейска космическа политика с цел насърчаване на научния и 

техническия прогрес и на промишлената конкурентоспособност чрез дейности в 

областта на научните изследвания, технологичното развитие и проучванията; счита, 

че космическата политика на ЕС не трябва да насърчава милитаризирането на 

космическото пространство; 

2. счита, че адекватното използване на космически програми би довело до значителни 

икономии в заинтересованите сектори и до съответни ползи за регионите и 

местните общности; 

3. подчертава значението на космическите програми „Галилео“ и EGNOS, които са 

изключително важни за оптимизирането на прилагането на космическата политика 

в услуга на гражданите; призовава за бързото развитие на тези програми; 

4. отново потвърждава значението на Глобалния мониторинг на околната среда и 

сигурността (ГМОСС) – оперативната програма за наблюдение на Земята, като 

основен инструмент в борбата срещу изменението на климата и влошаването на 

състоянието на околната среда; отбелязва, че чрез събирането и анализа на 

информация на национално, регионално и глобално равнище ГМОСС ще позволи 

извличането на точни и полезни данни за: мониторинга на атмосферата, моретата и 

океаните и земната повърхност, гражданската защита, предотвратяването на 

рискове, системите за ранно предупреждение, управлението на извънредни 

ситуации и дейностите по възстановяване след екологични катастрофи, природни 

бедствия или такива, предизвикани от човека, наблюдението на моретата, океаните 

и бреговите ивици, развитието на селското стопанство, управлението на водните 

ресурси и на почвите и регионалното планиране, като се използват новаторски 

технологии за оценка и докладване по въпросите на околната среда, даващи 

възможност за съчетаване на космически и наземни данни; подчертава значението 

на приноса на ГМОСС за постигането на целите на „Европа 2020“ и за 

подпомагането на растежа и на екологичната икономика, както и на дългосрочните 

инвестиции в технологията и инфраструктурата, които са приоритетни за 

Европейския съюз и всички държави-членки с твърд ангажимент към политиката в 

областта на околната среда; 

5. изказва съжаление във връзка с пълното изключване на ГМОСС от предложената от 

Комисията финансова рамка за периода 2014–2020 г. и счита, че отправянето на 

искане към държавите-членки да продължат да финансират разходите за 

активирането и годишната поддръжка на програмата би довело до по-високи 

разходи в дългосрочен план, несъответствия при достъпа до получените сведения и 

ползи за европейските граждани, вероятно до временно спиране на самата програма, 

последвано от прекъсване в предоставянето на данните, и в крайна сметка до 

зависимост от неевропейски космически инфраструктури, което би поставило 
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свързаните със сектора промишлени отрасли в несигурно икономическо положение; 

6. подчертава, че вече са финансирани разходите за ГМОСС до 2013 г. на обща 

стойност от 3 милиарда евро (включващи общи разходи за сателитите в размер на 

2,3 милиарда евро, както и разходи във връзка с услугите в размер на 700 милиона 

евро) и че прогнозните оперативни разходи за програмата за периода 2014–2020 г. 

се оценяват на средна годишна стойност от 850 милиона евро; призовава Комисията 

да насърчава публично-частните партньорства и да привлича повече капитал от 

частния сектор; 

7. отново заявява, че включването на финансирането на ГМОСС в многогодишната 

финансова рамка за 2014–2020 г. би предотвратило загубата на досегашните 

инвестиции в Седмата рамкова програма за научни изследвания в областта на 

услугите и информацията; 

8. отбелязва социалните предимства за ползвателите на услугите на ГМОСС, за които 

последователността и устойчивостта са изключително важни, за да могат да 

извлекат максимална полза от инфраструктурите за наблюдение, които се предлагат 

от програмата; 

9. подчертава отново, че програмата ГМОСС е приоритет на европейската космическа 

политика и по тази причина следва да бъде включена в европейския бюджет, което 

ще позволи на Европа да спази ангажиментите си по „Европа 2020“, като 

същевременно води борба срещу изменението на климата. 
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