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BEKNOPTE MOTIVERING

De verordening inzake wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid (GMES) en zijn 
initiële operationele diensten is het meest recente deel van een meerjarenstrategie om ervoor 
te zorgen dat Europa in de sectoren milieu en veiligheid kan beschikken over zijn eigen 
instrumentarium om de Aarde waar te nemen. Gezien de jongste bevindingen die opriepen tot 
opvoering van de waarneming van de gevolgen van klimaatverandering wordt nogmaals met 
nadruk gewezen op het belang van dit voorstel. De gegevens die ontleend zijn aan voorgaande 
waarnemingen zijn namelijk niet volledig genoeg (met betrekking tot parameters) of zij zijn 
niet permanent beschikbaar. 

Met het oog hierop is GMES samengesteld uit drie hoofddelen.

1. Ruimte
Dit bestaat uit infrastructuur voor de waarneming van de ruimte voor de nodige 
onderhoudsgegevens, met name door middel van parameters voor land, lucht en oceanen. Dit 
deel is gericht op ontwikkeling en tenuitvoerlegging van een aantal satelliettaken die bekend 
zijn als "de Schildwachten". Voor de coördinatie is het ESA verantwoordelijk.

2. Ter plaatse (o.m. grondstations voor satellietbeeldinterpretatie ).
Hiervoor is een aantal faciliteiten, instrumenten en gereedschappen nodig die in het bezit zijn 
van nationale, regionale en intergouvernementele instanties en die op dat niveau worden 
ingezet .  

3. Diensten
Hierdoor wordt de beschikbaarheid gewaarborgd van gegevens uit een aantal sectoren van 
aanpassing aan en beperking van klimaatverandering , tot veiligheid en waarneming van land, 
zee en lucht.

Uw rapporteur spreekt zijn waardering uit voor het Commissievoorstel dat een belangrijk 
instrument vormt om te reageren op de toegenomen behoeften aan onderzoek en bescherming 
van de burgerbevolking, gezien de ernst van de gevolgen die de opwarming van de aarde met 
zich meebrengt voor het milieu. Deze verordening vormt het eerste deel van de operatieve 
fase van het GMES-programma, en zal ons de middelen bieden om nauwkeurige gegevens te 
verzamelen over veranderingen van land, zee en lucht. Enkele voorbeelden van meetbare 
indicatoren bevatten elementen zoals het zoutgehalte van de oceanen of vochtigheid van de 
biomassa, en zeespiegels. Voorts zijn er gunstige gevolgen met betrekking tot ons vermogen 
grootschalige rampen te voorkomen en te sturen, d.w.z. olielekkages, bosbranden, 
overstromingen en aardverschuivingen. GMES is eveneens een essentieel bestanddeel van het 
beheer van het emissiehandelssysteem en de controle/beheersing van de uitworp. Er moesten 
in de financiële strategie prioriteiten worden gesteld onder de drie bestanddelen van het 
programma , rekening houdend met het feit dat de financieringsstructuur voornamelijk voor 
de veldafdeling en de dienstencomponent voorziet in bijdragen van nationale regeringen en 
andere overheidsinstanties of particuliere organisaties.

Een ander beoordelingselement komt voort uit de bijwerkingen die het programma tijdens een 
economische crisis kan hebben voor de groei van het MKB, met name in de sector onderzoek. 
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Voorts stellen de Europese bedrijfstakken de normen voor GMES vast, met duidelijk gunstige 
gevolgen voor hun mededingingsvermogen op de wereldmarkt.

Wat de internationale samenwerking betreft, moet in de verordening duidelijk melding 
worden gemaakt van GEOSS (Global Earth Observation System of Systems - wereldwijde 
aardobservatiesysteem van systemen ), daar een deel van de kredieten waarom wordt 
gevraagd voor de tenuitvoerlegging van GMES als bijdrage ten goede komt aan dit 
aardwaarnemingssysteem, waar de EU officieel lid van is .
Voorts geeft uw rapporteur de Commissie in overweging in haar voorstel bijzondere aandacht 
te schenken aan enkele aspecten van informatietechnologie, gezien de bijzondere betekenis 
voor satelliettechnologie en voor de rol van het Europees Milieuagentschap , met name wat 
betreft de rol die het speelt als coördinator van de behoeften van gebruikers (openbare 
instanties).

Ten slotte is de structuur van de financiering van het ruimtedeel aanleiding tot ernstige 
verontrusting: deze verordening dekt uitsluitend de financiële behoeften voor de periode 
2011-2013. De verplichtingen van het ESA in verband met de lancering van de 
"Schildwacht"-satellieten vergen echter nauwkeurige en tijdige voorbereiding en brengen 
voor de eigenlijke lancering, die gepland is in de periode 2014-2017, omvangrijke uitgaven 
met zich mee. Voor deze periode zijn nog geen besluiten omtrent de financiële vooruitzichten 
genomen. In een overgangsperiode (januari tot december 2014) zal het project dan ook te 
maken krijgen met onzekerheden, omdat er geen kredieten worden toegewezen, terwijl de 
toeleverende bedrijven desondanks moeten worden betaald voor verleende diensten. Uw 
rapporteur verzoekt de Commissie en de Raad dit probleem onder ogen te zien en een 
adequate oplossing te vinden.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een dienstencomponent die toegang 
garandeert tot informatie die de volgende 
thematische gebieden bestrijkt:

(a) een dienstencomponent die toegang 
garandeert tot informatie die de volgende 
thematische gebieden bestrijkt:

- aanpassing aan en beperking van de 
klimaatverandering; 

- land monitoring; - controle van land, marien milieu en 
lucht;
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- rampenbeheer; - rampenbeheer;
- veiligheid; - veiligheid;
- monitoring van het mariene milieu;
- luchtmonitoring;
- aanpassing aan en beperking van de 
klimaatverandering;

Motivering

Klimaatverandering en de gevolgen daarvan moeten met nadruk worden genoemd omdat de 
GMES-activiteiten voornamelijk hierop gericht zijn, vandaar een andere formulering en 
volgorde in de opsomming.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie zorgt voor de coördinatie 
van het GMES-programma met activiteiten 
op nationaal, communautair en 
internationaal niveau. 

De Commissie zorgt voor de coördinatie 
van het GMES-programma met activiteiten 
op nationaal, communautair en 
internationaal niveau, zoals het 
wereldwijde aardobservatiesysteem van 
systemen (GEOSS).

Motivering

GEOSS moet duidelijk worden vermeld omdat Europa hieraan via GMES een bijdrage levert.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Europees Ruimteagentschap wordt 
belast met de implementatie van de 
GMES-ruimtecomponent, en doet daarbij 
zo nodig een beroep op de Europese 
Organisatie voor de exploitatie van 
meteorologische satellieten (Eumetsat).

Het Europees Ruimteagentschap wordt 
belast met de implementatie van de 
GMES-ruimtecomponent, en doet daarbij 
zo nodig een beroep op de Europese 
Organisatie voor de exploitatie van 
meteorologische satellieten (Eumetsat), 
terwijl het de taak van het Europees 
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Milieubureau is het bestanddeel ter 
plaatse te coördineren door de behoeften 
van gebruikers te verzamelen en bij te 
dragen tot het beheer van de dienst. .

Motivering

De rol van het Europees Milieuagentschap moet in het kader van de tenuitvoerlegging van 
GMES nadrukkelijk worden genoemd.
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