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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony, który wprowadza nową podstawę prawną dla 
polityki przestrzeni kosmicznej, i priorytetami politycznymi nowej Komisji przedstawionymi 
przez przewodniczącego J. M. Barroso Parlamentowi Europejskiemu, polityka przestrzeni 
kosmicznej staje się jednym z kluczowych sektorów w przyszłości Unii Europejskiej. 

Z politycznego punktu widzenia program GMES jest po trzykroć korzystny dla Unii 
Europejskiej.

Przede wszystkim mógłby on odzwierciedlać wolę ustanowienia prawdziwej europejskiej 
strategii przemysłowej w oparciu o konkretne projekty. Program GMES ukazuje wartość 
dodaną, jaką UE może wnieść w zarządzanie dużymi projektami na światową skalę 
zmierzając do uczynienia Unii jednym z liderów przemysłu kosmicznego. 

Program ten jest również symbolem aktywnej polityki przemysłowej i dzięki temu może 
przynieść obywatelom europejskim konkretne korzyści, czy to w zakresie zatrudnienia, 
umiejętności, bezpieczeństwa, czy też ochrony środowiska. Wpisuje się on zresztą w pełni w 
strategię „UE 2020” oraz w perspektywę post-kopenhaską. 

I wreszcie program ten pozytywnie wpłynie na inne sektory gospodarki, np. na usługi, 
umożliwiając w ten sposób dużej liczbie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wejście na 
rynek. 

Kwestię finansowania programu, decydującą dla zapewnienia jego stabilności i trwałości, 
należy rozpatrzyć na dwóch płaszczyznach: 

1) W perspektywie krótkoterminowej: należy zapewnić rozpoczęcie realizacji programu

Wniosek w sprawie rozporządzenia przewiduje utworzenie podstawy prawnej zapewniającej 
ciągłość działań przygotowawczych ustanowionych z inicjatywy Parlamentu Europejskiego. 
Głównym wyzwaniem w perspektywie krótkoterminowej jest więc, z punktu widzenia 
sprawozdawcy, zapewnienie finansowania niezbędnego dla rozpoczęcia operacyjnej fazy 
programu. 

Dla przypomnienia, program GMES jest prowadzony od 10 lat w ramach 7. programu 
ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego i dysponuje środkami w wysokości 
1,2 mld EUR na okres 2007-2013. Ze swej strony Europejska Agencja Kosmiczna 
uczestniczy w rozwoju programu i przyznała kwotę 1,6 mld EUR. Faza rozwojowa programu 
zostanie ukończona w 2011 r. (w przypadku większości komponentów) i dlatego należy 
znaleźć inne źródło wspólnotowego finansowania w celu zapewnienia realizacji fazy 
operacyjnej. W związku z tym Komisja proponuje znalezienie dodatkowych środków 
finansowych (107 mln EUR), niepochodzących z programu ramowego, tak aby sfinansować 
niektóre misje operacyjne programu (zwłaszcza usługi GMES zarządzane przez struktury 
prywatne, część operacji SENTINELS A oraz zakup danych niezbędnych dla usług).
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Jednak w wieloletnich ramach finansowych na okres 2007-2013 nie przewidziano 
finansowania tej drugiej fazy i należało będzie dogłębnie przeanalizować źródła tego 
finansowania. 

W swoim wniosku Komisja stwierdza, że rozporządzenie „wymaga przeprogramowania 
odpowiedniego działu w perspektywie finansowej”. Jeśli przesunięcie środków – w 
szczególności tych niewykorzystanych – okaże się niezbędne, będziemy musieli stworzyć 
warunki dla dodatkowego finansowania. Poza tym wedle szacunków Komisji margines w 
dziale 1a będzie bardzo ograniczony w omawianym okresie. O ile rok 2011 nie wydaje się 
stwarzać szczególnych problemów, sprawa przedstawia się inaczej w odniesieniu do lat 2012 
i 2013. Środki na zobowiązania powinny wzrosnąć odpowiednio o 41 mln EUR i 
56 mln EUR, co stanowi znaczny koszt dodatkowy dla tego już przeciążonego działu. 

Należy również jasno określić niezaspokojone potrzeby, zwłaszcza jeśli chodzi o komponent 
kosmiczny programu, które nie są objęte propozycjami finansowania ze strony Komisji i 
których koszty mogłyby wzrosnąć, jeśli nie podejmie się decyzji w odpowiednim czasie. 
Chodzi głównie o pozostałą część operacji SENTINEL A (szacowaną przez ESA na 
30 mln EUR), uruchomienie satelitów SENTINEL B (165 mln EUR) i wstępne zaopatrzenie 
SENTINEL C (140 mln EUR).

2) W perspektywie średnio- i długoterminowej: określenie strategii budżetowej 
programu na okres po 2013 r.

W ramach przyszłych wieloletnich ram finansowych program GMES powinien stać się 
pełnoprawnym programem (a zatem dysponować własną linią budżetową). Wszyscy są 
zgodni co do tego, że potrzeby wynikające z finansowania programu przewyższają aktualnie 
przyznane środki. Odpowiedniejsze wydaje się ponowne rozpatrzenie niezbędnych kwot w 
ramach trzech głównych wydarzeń w 2010 r.: strategii „UE 2020”; śródokresowego przeglądu 
7. programu ramowego; śródokresowej oceny ram finansowych obejmujących finansowanie 
nowych polityk przewidzianych w Traktacie z Lizbony. Instrument elastyczności oraz 
elastyczność legislacyjna przewidziana w art. 37 porozumienia międzyinstytucjonalnego to 
również ważne narzędzia. 

Sprawozdawca pragnie podkreślić, że perspektywy krótkoterminowa oraz średnio- i 
długoterminowa są ściśle ze sobą powiązane. W rzeczywistości właściwa strategia 
finansowania na okres 2014-2020 zależy w dużej mierze od decyzji podjętych w odniesieniu 
do okresu 2011-2013. We wniosku tym odnajdujemy wszystkie elementy niezbędne do 
utworzenia programu wspólnotowego: cele, zarządzanie, finansowanie, uczestnictwo krajów 
trzecich. 

W strategii tej należałoby uwzględnić następujące kwestie: własność infrastruktur i politykę 
w zakresie zarządzania danymi; politykę zakupów dla infrastruktury kosmicznej GMES; 
politykę w zakresie międzynarodowej współpracy z krajami trzecimi; zobowiązanie ze strony 
państw członkowskich do kontynuowania misji. 

Choć współpraca między Komisją Europejską a ESA dobrze się układała podczas fazy badań 
i rozwoju, wydaje się konieczne poszerzenie procesu konsultacji w fazie operacyjnej. W tym 
względzie utworzenie Rady Partnerów, której kompetencje uzupełniałyby kompetencje 
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Komitetu ds. GMES przewidzianego we wniosku w sprawie rozporządzenia, jest 
odpowiednim rozwiązaniem zapewniającym spójność całości systemu zarządzania 
programem i opracowanie strategii budżetowej uzgodnionej na różnych szczeblach. 

Podsumowując, niezbędne wydaje się zatem przyznanie dodatkowych środków na drodze 
przeglądu wieloletnich ram finansowych w celu wykorzystania potencjału programu GMES, 
co wymaga rzeczywistego zaangażowania się Komisji i państw członkowskich. Komisja 
Budżetowa zwraca się do Komisji o przedstawienie wniosków proporcjonalnych do wyzwań 
w ramach ambitnego śródokresowego przeglądu ram finansowych przewidzianego w 
deklaracji nr 1 załączonej do porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.  

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a ) Uważa, że pula środków 
finansowych wskazana we wniosku 
legislacyjnym jest zgodna z pułapem 
podpozycji 1a ram finansowych 2007-
2013, lecz margines w dziale 1a na lata 
2011-2013 jest bardzo wąski; podkreśla, 
że kwota roczna zostanie ustalona podczas 
rocznej procedury budżetowej, zgodnie z 
pkt 37 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 
2006 r. Zwraca uwagę, że należy 
przewidzieć odpowiednie środki na 
sfinansowanie nowych kompetencji UE 
wynikających z traktatu lizbońskiego, 
takich jak polityka przestrzeni kosmicznej; 
należy zagwarantować konieczne środki 
finansowe na rzecz programów GMES, 
zwłaszcza kosmicznego komponentu 
GMES; Komisja powinna przedstawić 
średnioterminową strategię finansową dla 
GMES w kontekście śródokresowego 
przeglądu bieżących wieloletnich ram 
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finansowych wraz z konkretnymi 
wnioskami dostosowania i zmiany ram 
przed końcem pierwszego półrocza, przy 
wykorzystaniu wszystkich dostępnych 
mechanizmów dostępnych na mocy 
porozumienia międzyinstytucjonalnego z 
dnia 17 maja 2006 r., w szczególności jego 
punktów 21 do 23. Komisja winna również 
przedstawić długoterminową strategię 
finansowania przyszłych wieloletnich ram 
finansowych do dnia 31 grudnia 2010 r.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Na cały okres trwania początkowych 
operacji GMES należy ustanowić pulę 
środków finansowych w wysokości 107 
mln EUR, stanowiącą główny punkt 
odniesienia w rozumieniu pkt. 37 
porozumienia międzyinstytucjonalnego 
między Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami. Przewiduje się, że 
ta pula środków finansowych zostanie 
powiększona o kolejne 43 mln EUR w 
ramach tematu dotyczącego przestrzeni 
kosmicznej siódmego programu 
ramowego, które zostaną przeznaczone na 
badania związane z początkowymi 
operacjami GMES.

(16) Na cały okres trwania początkowych 
operacji GMES należy ustanowić pulę 
środków finansowych w wysokości 107 
mln EUR, stanowiącą główny punkt 
odniesienia w rozumieniu pkt. 37 
porozumienia międzyinstytucjonalnego 
między Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami. Przewiduje się, że 
ta pula środków finansowych zostanie 
powiększona o kolejne 209 000 000 EUR 
w ramach tematu dotyczącego przestrzeni 
kosmicznej siódmego programu 
ramowego, które zostaną przeznaczone na 
badania związane z początkowymi 
operacjami GMES. Te dwa źródła 
finansowania powinny być zarządzane w 
skoordynowany sposób, aby zapewnić 
rzeczywisty postęp w realizowaniu usług 
GMES. Środki z siódmego programu 
ramowego powinny zostać wykorzystane 
przy zachowaniu pełnej zgodności z 
celami i kryteriami określonymi przez 
program ramowy. 
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Uzasadnienie

Ważne jest przytoczenie pełnej kwoty przeznaczonej w ramach 7. programu ramowego w 
zakresie badań i rozwoju technologicznego na GMES, tzn. 43 mln EUR należących do działu 
dotyczącego przestrzeni kosmicznej, które mają zostać przeniesione, jak również 
166 mln EUR już dostępnych w ramach linii GMES programu ramowego. Ponadto konieczne 
wydaje się podkreślenie znaczenia skoordynowanego zarządzania tymi środkami 
finansowymi.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Przy programowaniu środków 
finansowych Komisja winna 
zagwarantować ciągłość danych zarówno 
w okresie początkowych operacji GMES 
(2011–2013), jak i po ich zakończeniu, 
oraz zapewnić możliwość nieprzerwanego 
i nieograniczonego korzystania z usług.

Uzasadnienie

Należy zapobiec przerwaniu ciągłości danych, aby użytkownik mógł być pewien rzetelnej 
podstawy usług, z których korzysta.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19 a) Komisja powinna przedstawić 
średnio- i długoterminową strategię 
finansowania programu GMES, 
zwłaszcza jego komponentu kosmicznego, 
tj. pozostałej części operacji Sentinel A, 
uruchomienia satelitów Sentinel B i 
wstępnego zaopatrzenia Sentinel C. 
Strategia ta powinna zbadać i ocenić 
wszystkie możliwości finansowania 
GMES. Przed przedstawieniem 
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ostatecznej strategii Komisja musi 
skonsultować się z Radą Partnerów.

Uzasadnienie

Niezbędne jest ocenienie środków dostępnych dla finansowania GMES w ramach 
finansowych 2007-2013 i po ich wygaśnięciu oraz opracowanie długoterminowej strategii po 
konsultacji z Radą Partnerów. Trzeba również wyszczególnić niezaspokojone potrzeby, 
zwłaszcza jeśli chodzi o komponent kosmiczny programu, wskazane w dokumencie 
COM(2009)0589 „Globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa (GMES): Wyzwania i 
kolejne działania dotyczące komponentu kosmicznego”, co do których Komisja nie 
przygotowała propozycji finansowania.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisję wspiera Rada Partnerów.

Rada Partnerów to uprzywilejowane 
forum konsultacji pomiędzy państwami 
członkowskimi a Komisją. Jej 
kompetencje uzupełniają kompetencje 
Komitetu ds. GMES, o którym mowa w 
art. 11; zapewnia ona również ogólną 
spójność programu GMES. 

Inne zainteresowane podmioty mogą 
zostać zaproszone w charakterze 
obserwatorów. 

Do zadań Rady Partnerów należy przede 
wszystkim: 

- określanie i rozwijanie ogólnych ram 
GMES, 

- odnotowywanie wkładu partnerów w 
udostępnianie ich danych, produktów i 
infrastruktur, 

- wspieranie Komisji w opracowywaniu 
przewidzianej w art. 9a strategii 
finansowania programu GMES w 
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perspektywie średnio- i długoterminowej. 
Rada Partnerów uchwala swój regulamin 
wewnętrzny.

Uzasadnienie

Rola Komitetu ds. GMES, o którym mowa w art. 11 wniosku w sprawie rozporządzenia, 
ogranicza się do wykonywania budżetu GIO. Należałoby utworzyć trwałe forum konsultacji,
zwłaszcza, choć nie tylko, między przedstawicielami wysokiego szczebla Komisji Europejskiej 
i państw członkowskich. Właściwe funkcjonowanie GMES zależy od jasnej architektury 
zarządzającej, dobrze określonej strategii średnio- i długoterminowej i od dobrej współpracy 
między wszystkimi zainteresowanymi podmiotami.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Załącznik II – ustęp 2 – akapit trzeci Poprawka

2. Dotacje wspólnotowe mogą być 
udzielane w różnych formach, w tym z 
tytułu umowy ramowej o partnerstwie lub 
w ramach współfinansowania dotacji 
operacyjnych lub dotacji na działania. 
Dotacje operacyjne dla organów 
realizujących cele będące przedmiotem 
ogólnoeuropejskiego zainteresowania nie 
podlegają przepisom rozporządzenia 
finansowego dotyczącym stopniowego 
zmniejszania poziomu przyznawanych 
środków. Dla dotacji maksymalna 
wysokość współfinansowania zostanie 
przyjęta zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 11 ust. 3.

2. Preferowanym instrumentem 
finansowania do wdrożenia programu 
GMES powinny być zamówienia 
publiczne. W uzasadnionych sytuacjach
dotacje wspólnotowe mogą być udzielane 
w różnych formach, w tym z tytułu umowy 
ramowej o partnerstwie lub w ramach 
współfinansowania dotacji operacyjnych 
lub dotacji na działania. Dotacje 
operacyjne dla organów realizujących cele 
będące przedmiotem ogólnoeuropejskiego 
zainteresowania nie podlegają przepisom 
rozporządzenia finansowego dotyczącym 
stopniowego zmniejszania poziomu 
przyznawanych środków. Dla dotacji 
maksymalna wysokość współfinansowania 
zostanie przyjęta zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 11 ust. 3.

Uzasadnienie

Zamówienia publiczne powinny być standardową procedurą finansowania. W uzasadnionych 
przypadkach finansowanie powinno odbywać się w oparciu o dotacje z wykorzystaniem 
zamówień publicznych.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 9 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Komisja przedstawia, w kontekście 
śródokresowego przeglądu bieżących 
wieloletnich ram finansowych i ich 
dostosowania oraz zmiany, wniosek 
dotyczący dalszego finansowania 
programu GMES, w szczególności jego 
komponentu kosmicznego, przed końcem 
pierwszego półrocza 2010 r. 
Komisja opracowuje również, po 
zasięgnięciu opinii Rady Partnerów, 
długoterminową strategię finansowania 
programu GMES w przyszłych 
wieloletnich ramach finansowych do dnia 
31 grudnia 2010 r. 
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