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JAVASLATOK 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja az Ipari, 

Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 

indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. emlékeztet arra, hogy a Lisszaboni Szerződés bevezet egy új cikket (189. cikk), amely a 

kutatás, a technológiai fejlesztés és a felfedezések révén megvalósuló tudományos és 

technikai haladás ösztönzése érdekében rendelkezik az európai űrstratégia kidolgozásáról; 

úgy véli, hogy az uniós űrpolitikának nem szabad előmozdítania a világűr militarizálását; 

2. úgy véli, hogy az űrprogramok megfelelő célú alkalmazása az érintett ágazatokban 

jelentős költségmegtakarítást eredményezhet, valamint a régiók és a helyi közösségek 

hasznára válhat; 

3. hangsúlyozza a Galileo és EGNOS űrprogramok jelentőségét, amelyek fontos szerepet 

játszanak az ûrpolitika optimálissá tételében az állampolgárok javára; kéri e programok 

gyors végrehajtását; 

4. újra kiemeli a GMES program (Föld-megfigyelési program) jelentőségét, amely alapvető 

fontosságú eszköz az éghajlatváltozás és a környezeti pusztulás elleni küzdelemben; 

megállapítja, hogy az információk nemzeti, regionális és világszintű szerzése és elemzése 

révén a GMES pontos és hasznos adatok szolgáltatását teszi lehetővé a következő 

területek számára: légköri, tengeri és szárazföldi megfigyelés, polgári védelem, 

kockázatok megelőzése, korai veszélyjelző rendszerek, illetve természeti, környezeti vagy 

ember által előidézett katasztrófákat követő veszélyhelyzetek kezelése és helyreállítási 

műveletek, tengeri és parti felügyelet, mezőgazdasági fejlesztés, víz- és talajgazdálkodás, 

valamint regionális tervezés olyan innovatív környezeti állapotfelmérés és jelentési 

technológia alkalmazása révén, amelyben a űrbeli és lokális adatok összekapcsolhatók; 

hangsúlyozza a GMES program jelentőségét és hozzájárulását az Európa 2020 stratégia 

célkitűzéseinek eléréséhez, a növekedés és a zöld gazdaság támogatásához, valamint a 

technológiába és infrastruktúrába való hosszú távú beruházásokhoz, amelyek az Európai 

Unió és a környezetvédelmi politika iránt erősen elkötelezett valamennyi tagállam 

prioritásait képezik; 

5. sajnálja, hogy a GMES programot teljes egészében kizárták az Európai Bizottság 2014–

2020 közötti időszakra szóló költségvetési keretre irányuló javaslatából, és úgy véli, hogy 

arra kérni a tagállamokat, hogy továbbra is fedezzék a program elindításának költségeit, 

valamint finanszírozzák éves fenntartását, hosszú távon nagyobb költségekhez, a 

keletkező információkhoz való hozzáférés és az európai polgárok számára jelentett 

előnyök terén pedig egyenlőtlenséghez vezetne, valamint valószínűleg a program 

ideiglenes felfüggesztését, ezt követően az adatszolgáltatás terén fennakadást, végül pedig 

az Európán kívüli űrinfrastruktúráktól való függőséget eredményezne, ami bizonytalan 

gazdasági helyzetet teremtene az ágazat ipara számára; 

6. kiemeli, hogy a GMES program 3 milliárd eurós kiadásaira 2013-ig van fedezet (a 

műholdak 2,3 milliárd euróba, a kapcsolódó szolgáltatások pedig 700 millió euróba 

kerülnek), a program 2014–2020 közötti időszakban való működtetéséhez szükséges 
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összeget pedig évi 850 millió euróra becsülik; kéri a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a köz- 

és magánszféra közötti partnerséget és vonjon be több magántőkét; 

7. megismétli, hogy a GMES finanszírozásának a 2014–2020 közötti időszakra szóló 

többéves pénzügyi keretbe történő belefoglalása révén elkerülhető lenne, hogy a 

szolgáltatások és információk területén a hetedik kutatási keretprogramban engedélyezett 

befektetések kihasználatlanokká váljanak; 

8. elismeri a társadalmi hasznot, amelyben a GMES-szolgáltatások felhasználói 

részesülhetnek, amelyek számára a folyamatosság és a fenntarthatóság alapvető 

fontosságú, hogy a lehető legjobban ki tudják használni a program nyújtotta megfigyelési 

infrastruktúrák potenciálját; 

9. megismétli, hogy a GMES program az európai űrpolitika egyik prioritását képezi, ezért 

azt bele kell foglalni az uniós költségvetésbe annak érdekében, hogy az EU tartani tudja az 

Európa 2020 stratégia kötelezettségvállalásait, és küzdeni tudjon az éghajlatváltozás ellen; 
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