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Framtiden för det europeiska jordövervakningsprogrammet (GMES)  

Europaparlamentets resolution av den 16 februari 2012 om framtiden för det europeiska 

jordövervakningsprogrammet (GMES) (2012/2509(RSP))  

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 30 november 2011 om det 

europeiska jordövervakningsprogrammet (GMES) och dess operationer (från 2014 och 

framöver) (COM(2011)0831), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 29 juni 2011 om en budget för 

Europa 2020 (COM(2011)0500), 

– med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2012 om en rymdstrategi för 

Europeiska unionen i allmänhetens tjänst1, 

– med beaktande av rådets slutsatser av den 31 maj 2011 om en rymdstrategi för 

Europeiska unionen i allmänhetens tjänst, 

– med beaktande av den muntliga frågan till kommissionen om framtiden för det 

europeiska jordövervakningsprogrammet (O-000325/2011 – B7–0027/2012), 

– med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Det europeiska jordövervakningsprogrammet (GMES) är ett av EU:s två ledande 

rymdinitiativ och spelar en viktig roll inom jordövervakning. Jordövervakning är 

avgörande i kampen mot klimatförändringar och miljöförstöring, för civilförsvar och civil 

säkerhet, hållbar utveckling, rörlighet och krishantering samt när det gäller att skapa 

ekonomiska möjligheter genom utveckling av följdverksamheter och främjande av 

innovation. 

B. GMES är politiskt, strategiskt och tekniskt mycket betydelsefullt för Europa och ger god 

valuta för pengarna sett till de ekonomiska, sociala och tekniska fördelarna. 

 

C. GMES har utformats som ett unionsprogram under EU:s förvaltning och ansvar, med 

finansiering från EU:s budget på sammanlagt cirka 3,2 miljarder fram till 2013. 

D.  Utan en trovärdig finansieringsplan som ger långsiktigt och stabilt stöd skulle följden 

förmodligen bli högre kostnader på lång sikt och skillnader i tillgången till information 

och i fördelar för EU-medborgarna. Dessutom skulle programmet eller tillhandahållande 

av uppgifter om det tillfälligt eller helt kunna avbrytas, vilket i slutändan skulle kunna 

betyda att de investeringar som hittills gjorts blev onödiga och att Europa förlorade sitt 

oberoende och tekniska försprång i denna viktiga rymdinfrastruktur. 

E. Rådet begärde den 31 maj 2011 att GMES-programmet ska få fortsatt finansiering från 

                                                 
1  Antagna texter, P7_TA(2012)0013. 



EU:s budget i enlighet med unionens ansvar. Flera medlemsstater har redan signalerat att 

de är emot att finansieringen till GMES ska regleras av ett mellanstatligt avtal. Den 

föreslagna GMES-fonden kommer därför sannolikt inte att ge den finansiering som 

behövs. 

1. Europaparlamentet beklagar att kommissionen den 30 november 2011 endast 

offentliggjorde ett meddelande och inte presenterade något lagstiftningsförslag om 

GMES, med tanke på att nuvarande förordning (EU) nr 911/2010 endast omfattar de 

inledande operationerna och kommer att löpa ut i slutet av 2013. 

2. Europaparlamentet stödjer inte den inriktning som kommissionen förordar i sitt 

meddelande om GMES framtida finansiering och styrning, där målet är mellanstatlig 

finansiering av projektet. Parlamentet är oroat över att en sådan linje ska få förödande 

konsekvenser för programmets framtida utveckling, leda till att programmet förlorar sin 

europeiska dimension, strida emot principerna om insyn, fullständig och öppen såväl som 

lika tillgång för alla samt ses som ett tecken på att EU släpper taget om detta 

flaggskeppsinitiativ. 

3. Europaparlamentet ser inte en finansiering av GMES utanför den fleråriga budgetramen – 

med den finansiering och de styrstrukturer som kommissionen föreslår i sitt meddelande 

– som ett gångbart alternativ.  

4. Europaparlamentet påpekar att en osäkerhet kring GMES-programmets framtid och 

finansiering är förödande för utvecklingen och introduktionen på marknaden av 

GMES-tjänster och -tillämpningar, som är tänkta att generera ekonomisk tillväxt och 

välfärd för EU:s medborgare.  

5. Europaparlament uppmanar därför kommissionen att snabbt lägga fram ett 

lagstiftningsförslag om en långsiktig styrning, stöd och drift av GMES-programmet, 

finansierat genom den fleråriga budgetramen, för att programmet ska kunna införas och 

drivas korrekt samt nå sitt mål som är att vara i full drift från 2014. 

6. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament. 

 

 

 


