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A globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés (GMES) jövője  

Az Európai Parlament 2012. február 16-i állásfoglalása a GMES jövőjéről 

(2012/2509(RSP))  

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az európai Föld-megfigyelési programról (GMES) és operatív 

tevékenységeiről (2014-től) szóló, 2011. november 30-i bizottsági közleményre 

(COM(2011)0831), 

– tekintettel „Az Európa 2020 stratégia költségvetése” című, 2011. június 29-i bizottsági 

közleményre (COM(2011)0500), 

– tekintettel az Európai Uniónak a polgárok szolgálatában álló űrstratégiájáról szóló, 

2012. január 19-i állásfoglalására1, 

– tekintettel „Az Európai Uniónak a polgárok szolgálatában álló űrstratégiája felé” című, 

2011. május 31-i tanácsi következtetésekre, 

– tekintettel a GMES jövőjéről szóló, a Bizottsághoz intézett szóbeli kérdésre (O-

000325/2011– B7-0017/2012), 

– tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) 

bekezdésére, 

A. mivel a globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés (GMES) programja az 

Európai Unió két vezető űrkutatási kezdeményezésének egyike, kulcsszerepet játszva a 

földmegfigyelésben – amely alapvető eszköz az éghajlatváltozás és a 

környezetkárosodás elleni küzdelemben, a polgári védelemben és biztonságban, a 

fenntartható fejlődésben, a mobilitásban és a válságkezelésben –, valamint a 

felhasználó irányú (downstream) szolgáltatások fejlődése által jelentős gazdasági 

lehetőségeket kínálva és előmozdítva az innovációt, 

B. mivel a GMES politikailag, stratégiailag és műszakilag is kiemelkedő fontosságú 

Európa számára, és rendkívül figyelemre méltó ár-érték arányt kínál a gazdasági, 

társadalmi és technológiai előnyök szempontjából, 

C. mivel a GMES uniós programként került kialakításra – az EU irányítása és felelőssége 

alá esik –, finanszírozása az uniós költségvetésből történik: összesen megközelítőleg 

3,2 milliárd EUR 2013-ig, 

D. mivel a hosszú távú és stabil pénzügyi támogatást biztosító hiteles finanszírozási terv 

hiánya hosszabb távon valószínűleg magasabb költségekhez, a keletkező 

információkhoz való hozzáférés és az európai polgárok számára jelentett előnyök terén 

egyenlőtlenséghez, a program és adatszolgáltatásának megszakításához, vagy akár 
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felfüggesztéséhez vezetne, és végső soron azt jelentené, hogy az eddigi befektetések 

hiábavalóak voltak, és hogy Európa elvesztené függetlenségét és technológiai 

fejlesztéseit ebben a fontos űrinfrastruktúrában, 

E. mivel a Tanács 2011. május 31-én kérte, hogy az EU költségvetése továbbra is 

finanszírozza a GMES-programot az uniós kötelezettségvállalásokkal összhangban, 

mivel számos tagállam már jelezte kifogását a GMES finanszírozásának kormányközi 

megállapodás útján történő szabályozása miatt, és mivel a javasolt GMES-alap ezért 

valószínűleg nem fogja előteremteni a szükséges finanszírozást; 

1. sajnálja, hogy 2011. november 30-án a Bizottság csak közleményt adott ki és nem 

terjesztett elő jogalkotási javaslatot a GMES-ről, tekintve, hogy a jelenlegi, 

911/2010/EU rendelet kizárólag a kezdeti műveleteket fedi le és 2013 végén hatályát 

veszti; 

2. nem ért egyet a Bizottság közleményében jelzett iránnyal a GMES jövőbeli 

finanszírozása és irányítása tekintetében, amelynek célja a projekt kormányközi 

finanszírozása; aggódik amiatt, hogy ez az irány rendkívül káros lesz a program 

további fejlődésére nézve, a program európai dimenziójának elvesztését eredményezi, 

ellentmond az átláthatóság, illetve a mindenki számára teljes, nyitott és egyenlő 

hozzáférés elveinek, valamint az EU ezen úttörő kezdeményezésből való kilépése 

jelének tekintik majd; 

3. nem ért egyet azzal, hogy a GMES-nek a többéves pénzügyi kereten kívüli 

finanszírozása – a bizottsági közleményben javasolt finanszírozási és irányítási 

struktúrával – megvalósítható lehetőség;  

4. kiemeli, hogy a GMES-program és annak finanszírozása jövőjével kapcsolatos 

bizonytalanság rendkívül káros a GMES-szolgáltatások és -alkalmazások fejlesztésére 

és piaci átvételére nézve, mivel azok gazdasági növekedést és jólétet hivatottak 

előidézni az európai polgárok számára; 

5. ezért felhívja a Bizottságot, hogy mihamarabb terjesszen be egy jogalkotási javaslatot 

a GMES-program hosszú távú irányítása, finanszírozása és működése vonatkozásában, 

amelynek finanszírozása a többéves pénzügyi kereten belül történik a program 

megfelelő kiépítésének és működésének biztosítása, illetve a 2014-től teljes mértékű 

működőképességét előirányzó célkitűzés megvalósulása érdekében; 

6. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 

valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek. 

 


