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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Nařízení o globálním monitorování životního prostředí a bezpečnosti (GMES) a jeho 
počátečních provozních činnostech je nejnovějším prvkem ve víceleté strategii zaměřené na 
to, aby Evropa získala vlastní kapacitu pro pozorování Země, pokud jde o životní prostředí 
a bezpečnost. Význam tohoto návrhu je o to větší, že z nejnovějších poznatků vyplynula 
potřeba monitorovat dopady klimatických změn. Údaje, které byly shromážděny při dřívějším 
monitorování, nebyly ve skutečnosti dostatečně ucelené (co se týká parametrů) nebo nebyly 
poskytovány nepřetržitě. 

Za tímto účelem sestává systém GMES ze tří klíčových složek.

1. Vesmírná složka
Tato složka zahrnuje infrastrukturu pro pozorování z vesmíru, která zajišťuje potřebné 
provozní údaje, a to především prostřednictvím zemských, atmosférických 
a oceánografických parametrů. Tato složka je zaměřena na vývoj a uskutečnění řady 
družicových misí známých jako Sentinely. Bude se opírat o koordinaci prováděnou 
Evropskou kosmickou agenturou (ESA).

2. Složka in situ (včetně pozorování na zemi v rámci dálkového průzkumu)
Tato složka se opírá o velký počet zařízení, nástrojů a prostředků vlastněných 
a provozovaných na národní, regionální a mezivládní úrovni.

3. Složka služeb
Složka služeb zajistí přístup k informacím z rozmanitých tematických oblastí, od přizpůsobení 
se změně klimatu a jejího zmírňování až po bezpečnost a monitorování země, mořského 
prostředí a atmosféry.

Vzhledem k tomu, že globální oteplování má vážné dopady na životní prostředí, vítá 
zpravodaj návrh Komise jako významný nástroj, který reaguje na rostoucí potřeby v oblasti 
výzkumu a civilní ochrany. Toto nařízení představuje prvotní stádium v provozu programu 
GMES a poskytne nám prostředky ke shromažďování přesných údajů o změnách, k nimž 
dochází na zemi, v mořích a atmosféře. Některé příklady měřitelných ukazatelů obsahují 
prvky, jako je slanost oceánů nebo vlhkost biomasy a hladiny moří. Program je též přínosný 
v souvislosti s katastrofami velkého rozsahu, jako je únik ropy, lesní požáry, záplavy a sesuvy 
půdy, pokud jde o naši schopnost předcházet těmto katastrofám a zvládat je. GMES je také 
důležitým prvkem v řízení systému pro obchodování s emisemi a v kontrole emisí. Bylo nutné 
zvolit priority finanční strategie mezi třemi složkami programu s ohledem na to, že struktura 
financování umožňuje intervence vlád jednotlivých států a dalších veřejných a soukromých 
subjektů zejména pro složku in situ a složku služeb.

Další přínosný aspekt vyplývá z případného účinku, který by program mohl mít na růst 
malých a středních podniků v období hospodářské krize, a to zejména v oblasti výzkumu. 
Navíc je to právě evropský průmysl, který určuje normy pro GMES, což má zřetelné pozitivní 
dopady na jeho konkurenceschopnost na celosvětovém trhu.
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Pokud jde o mezinárodní spolupráci, měl by být v nařízení jednoznačně zmíněn Globální 
systém systémů pozorování Země (GEOSS), neboť část finančních prostředků potřebných na 
provádění programu GMES směřuje jako příspěvek do tohoto světového monitorovacího 
systému, jehož je EU oficiálním členem.
Zpravodaj dále Komisi navrhuje, aby ve svém návrhu zdůraznila určité aspekty informačních 
technologií, neboť mají značný význam pro satelitní technologie a pro úlohu Evropské 
agentury pro životní prostředí, zejména pokud jde o její úlohu koordinovat potřeby uživatelů 
(veřejné orgány).

Závěrem je třeba říci, že vznikly vážné obavy ohledně struktury financování vesmírné složky: 
toto nařízení totiž pokrývá finanční potřeby pouze na období let 2011–2013. Agentura ESA se 
však zavázala, že vypustí satelity „Sentinel“, což jednak vyžaduje přesnou a včasnou přípravu 
a jednak si skutečné vypuštění plánované na období let 2014–2017 vyžádá obrovské náklady. 
Rozhodnutí o finančních perspektivách na toto období nebyla dosud přijata. V důsledku toho 
se projekt bude v přechodné fázi (leden až prosinec 2014) potýkat s nejistotou, neboť v tomto 
období nebudou přidělovány žádné finanční prostředky, i když služby dodané příslušnými 
dodavatelskými odvětvími průmyslu budou muset být v každém případě uhrazeny. Zpravodaj 
žádá Komisi a Radu, aby tento problém řešily a nalezly odpovídající řešení.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) složku služeb zajišťující přístup 
k informacím zahrnujícím tyto tematické 
oblasti:

a) složku služeb zajišťující přístup 
k informacím zahrnujícím tyto tematické 
oblasti:

– přizpůsobení se změně klimatu a její 
zmírňování,

– monitorování země, – monitorování země, mořského prostředí 
a atmosféry,

– nouzové řízení, – nouzové řízení,
– bezpečnost, – bezpečnost,
– monitorování mořského prostředí,
– monitorování atmosféry,
– přizpůsobení se změně klimatu a její 
zmírňování,
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Odůvodnění

Změnu klimatu a její dopady je třeba zdůraznit jako hlavní oblast, na niž se zaměřují činnosti 
programu GMES. Z toho důvodu se navrhuje odlišné znění a pořadí položek seznamu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise zajistí koordinaci programu 
GMES s činnostmi na vnitrostátní úrovni, 
na úrovni Společenství a mezinárodní 
úrovni. 

1. Komise zajistí koordinaci programu 
GMES s činnostmi na vnitrostátní úrovni, 
na úrovni Společenství a mezinárodní 
úrovni, jako například s Globálním 
systémem systémů pozorování Země 
(GEOSS).

Odůvodnění

GEOSS je třeba jednoznačně uvést, neboť Evropa se na něm podílí prostřednictvím programu 
GMES.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděním vesmírné složky GMES se 
pověřuje Evropská kosmická agentura, 
kterou v případě potřeby podpoří Evropská 
organizace pro využívání 
meteorologických družic (EUMETSAT).

Prováděním vesmírné složky GMES se 
pověřuje Evropská kosmická agentura, 
kterou v případě potřeby podpoří Evropská 
organizace pro využívání 
meteorologických družic (EUMETSAT); 
úkolem Evropské agentury pro životní 
prostředí (EEA) je koordinovat složku in 
situ, sjednocovat potřeby uživatelů 
a přispívat k řízení služby.

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit úlohu agentury EEA v provádění programu GMES.
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