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KORT BEGRUNDELSE

Forordningen om global miljø- og sikkerhedsovervågning (GMES) og dennes første 
operationelle aktiviteter er det seneste element i en flerårig strategi, der sigter mod at sikre 
Europa dets egen kapacitet af miljø- og sikkerhedsrelateret jordobservation. De seneste 
konklusioner, der opfordrede til intensiveret overvågning af konsekvenserne af
klimaændringerne, understreger yderligere dette forslags vigtighed. De data, der er opnået ved 
tidligere overvågninger, har enten ikke været tilstrækkeligt komplette (for så vidt angår 
parametrene), eller de har ikke været til rådighed kontinuerligt.

Med sigte på at afhjælpe dette består GMES af tre nøglekomponenter.

1. Rummet
Dette består af en jordobservationsinfrastruktur, som opfylder tjenestedatabehov, navnlig 
gennem landjordsparametre samt atmosfæriske og oceanografiske parametre. Formålet med 
denne komponent er at udvikle og implementere en række satellitmissioner, der kaldes "the 
Sentinels". Den baseres på koordinering med ESA.

2. In situ (inklusive jordbaserede fjernobservationer)
Dette er baseret på en række faciliteter, instrumenter og redskaber, som ejes og drives på 
nationalt, regionalt og mellemstatsligt plan.

3. Tjenester
Dette skal sikre adgang til oplysninger på flere forskellige temaområder, fra tilpasning til og 
afbødning af klimaændringer til sikkerhed samt sø- og atmosfæreovervågningsaktiviteter.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag, der er et vigtigt redskab, når der skal
reageres på det øgede behov for forskning og civilbeskyttelse på baggrund af den globale 
opvarmnings alvorlige konsekvenser for miljøet. Denne forordning er det første element i 
GMES-programmets operative fase og vil give os midler til at indsamle præcise data om 
ændringer til lands, til søs og i atmosfæren.  Nogle eksempler på målelige indikatorer omfatter 
havenes saltindhold, fugtindholdet i biomasse og havspejlet. Desuden er der positive følger, 
for så vidt angår vores muligheder for at hindre og håndtere større katastrofer, som f.eks. 
olieudslip, skovbrande og jordskred. GMES er også et vigtigt element til styring af 
emissionshandelssystemet og kontrol med udledningerne. Det har været nødvendigt at 
foretage prioriteringer af den finansielle strategi mellem programmets tre komponenter, da 
den finansielle struktur baseres på bidrag fra de nationale regeringer og andre offentlige og 
private organer, navnlig til in situ- og tjenestekomponenten.

En anden positiv konsekvens er programmets mulige følgevirkninger for SMV'ernes vækst, 
navnlig på forskningsområdet, i tilfælde af en økonomisk krise. Desuden sætter erhvervslivet i 
Europa standarderne for GMES, hvilket har åbenlyse positive konsekvenser for dets 
konkurrenceevne på det globale marked.

For så vidt angår det internationale samarbejde, bør GEOSS, det globale system af 
jordobservationssystemer, nævnes tydeligt i forordningens tekst, da en del af den finansiering, 
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der anmodes om til gennemførelse af GMES, går til dette verdensovervågningssystem, som 
EU officielt indgår i.
Ydermere foreslår ordføreren, at Kommissionen i sit forslag dels fremhæver visse it-aspekter, 
på grund af disses særlige relevans for satellitteknologien og dels Det Europæiske 
Miljøagenturs rolle, navnlig for så vidt angår koordinering af brugernes behov (offentlige 
myndigheder).

Endelig giver rumkomponentens finansieringsstruktur anledning til alvorlig bekymring: denne 
forordning dækker kun de finansielle behov i perioden 2011-2013. Men ESA-forpligtelserne 
til lancering af "Sentinel"-satellitterne kræver præcis og rettidig forberedelse og medfører 
enorme udgifter til den faktiske lancering, der er planlagt til perioden 2014-2017. 
Beslutningerne om de finansielle overslag for denne periode er endnu ikke taget. Derfor vil 
projektet være præget af et vist usikkerhedsmoment i en overgangsperiode (januar-december 
2014), hvor der ikke allokeres midler, medens de pågældende virksomheder, der leverer 
jordobservationstjenester, ikke desto mindre skal betales for de tjenester, der leveres. 
Ordføreren opfordrer Kommissionen og Rådet til at tage fat på dette problem og finde en 
løsning.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en servicekomponent, der sikrer adgang 
til oplysninger om følgende tematiske 
områder:

a) en servicekomponent, der sikrer adgang 
til oplysninger om følgende tematiske 
områder:

- tilpasning til og afbødning af
klimaændringer

- landovervågning - landovervågning samt overvågning af 
havmiljøet og atmosfæren

- beredskabsstyring - beredskabsstyring
- sikkerhed - sikkerhed

- overvågning af havmiljøet
- overvågning af atmosfæren
- tilpasning til og afbødning af 
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klimaændringer

Begrundelse

Klimaændringerne og disses konsekvenser bør nævnes først blandt GMES-aktiviteterne, 
derfor en anden ordlyd og rækkefølge på listen.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen sikrer, at GMES-
programmet koordineres med aktiviteter på 
nationalt plan, fællesskabsplan og
internationalt plan.

Kommissionen sikrer, at GMES-
programmet koordineres med aktiviteter på 
nationalt plan, fællesskabsplan og 
internationalt plan, som f.eks. det globale 
system af jordobservationssystemer 
(GEOSS).

Begrundelse

GEOSS bør anføres tydeligt i betragtning af Europas bidrag til det via GMES.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den Europæiske Rumorganisation 
varetager gennemførelsen af GMES-
rumkomponenten og benytter sig om 
nødvendigt af Den Europæiske 
Organisation til Udnyttelse af 
Meteorologiske Satellitter (EUMETSAT).

Den Europæiske Rumorganisation
varetager gennemførelsen af GMES-
rumkomponenten og benytter sig om 
nødvendigt af Den Europæiske 
Organisation til Udnyttelse af 
Meteorologiske Satellitter (EUMETSAT), 
mens Det Europæiske Miljøagentur 
(EEA) skal koordinere in-situ-
komponenten, samle brugernes behov og 
bidrage til administration af tjenesterne.

Begrundelse

EEA's rolle i forbindelse med gennemførelsen af GMES bør fremhæves.
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