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SUGESTÕES 

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 

Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 

seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

 

1. Recorda que o Tratado de Lisboa introduz um novo artigo (artigo 189.º), que prevê a 

definição de uma política espacial europeia, com o objectivo de promover o progresso 

científico e técnico e a competitividade industrial através de actividades de investigação, 

desenvolvimento tecnológico e exploração; considera que a política espacial da UE não 

pode promover a militarização do espaço; 

2. Considera que a adequada utilização dos programas espaciais levaria a significativas 

poupanças para os sectores envolvidos, bem como a benefícios a jusante para as regiões e 

comunidades locais; 

3. Sublinha a importância dos programas espaciais Galileo e EGNOS, fundamentais para a 

optimização da aplicação da política espacial em benefício dos cidadãos europeus; exorta 

a um rápido desenvolvimento desses programas; 

4. Reafirma a importância da plataforma GMES, um programa operacional de observação da 

Terra, enquanto ferramenta essencial na luta contra as alterações climáticas e a degradação 

ambiental; observa que, através da obtenção e análise de informações a nível nacional, 

regional e mundial, a plataforma GMES permitirá a extracção de dados precisos e úteis 

para fins de monitorização atmosférica, marinha e terrestre, protecção civil, prevenção de 

riscos, sistemas de alerta precoce, gestão de emergências e operações de recuperação em 

caso de catástrofe ambiental, natural ou de natureza antropogénica, vigilância marítima e 

costeira, desenvolvimento agrícola, gestão da água e dos solos e planeamento regional, 

recorrendo a tecnologias de avaliação ambiental e de comunicação de dados ambientais 

inovadoras capazes de combinar dados espaciais e dados in situ; sublinha a importância do 

contributo da plataforma GMES para a concretização dos objectivos "Europa 2020" e para 

o apoio ao crescimento e a uma economia ecológica, bem como para os investimentos a 

longo prazo em tecnologia e infra-estruturas, que são as prioridades da União Europeia e 

de todos os Estados-Membros fortemente empenhados na política ambiental; 

5. Deplora a total exclusão do programa GMES do quadro financeiro proposto pela 

Comissão para o período 2014-2020 e considera que convidar os Estados-Membros a 

continuarem a cobrir os custos de lançamento e manutenção anual do programa levaria, a 

longo prazo, a um aumento dos custos, a disparidades de acesso às informações 

resultantes e de benefícios para os cidadãos europeus, a uma provável suspensão do 

próprio programa, à subsequente interrupção da transmissão de dados e, em última 

análise, a uma dependência de infra-estruturas espaciais não europeias, colocando as 

indústria ligadas a este sector em situação económica precária; 

6. Salienta que os custos da plataforma GMES estão já cobertos até 2013, com um montante 

total 3 mil milhões de euros (cerca de 2,3 mil milhões de euros para os satélites e de 700 

milhões de euros para serviços conexos) e que o custo operacional estimado do programa 

para o período 2014-2020 ascende, em média, a 850 milhões de euros por ano; exorta a 

Comissão a promover parcerias público-privadas e a atrair mais capital do sector privado; 
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7. Reitera que a inclusão do financiamento da plataforma GMES no quadro financeiro 

plurianual 2014-2020 evitaria o desperdício do investimento realizado até à data no 

âmbito do Sétimo Programa-Quadro de Investigação no domínio dos serviços e da 

informação. 

8. Reconhece os benefícios sociais para os utilizadores dos serviços GMES, para quem a 

continuidade e a sustentabilidade são fundamentais para poderem retirar o máximo 

proveito das infra-estruturas de observação oferecidas pelo programa; 

9. Reitera que o programa GMES é uma prioridade da política espacial europeia e, como tal, 

deve ser incluído no orçamento europeu, permitindo, assim, à Europa manter os seus 

compromissos "2020" em concomitância com a luta contra as alterações climáticas.  
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