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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Rozporządzenie w sprawie globalnego monitoringu środowiska i bezpieczeństwa (GMES) 
i jego początkowych operacji jest najnowszym elementem wieloletniej strategii mającej na 
celu zapewnienie Europie własnej zdolności obserwacji Ziemi w dziedzinie środowiska 
i bezpieczeństwa. Znaczenie niniejszego wniosku uwidacznia się jeszcze bardziej w świetle 
najnowszych ustaleń, zgodnie z którymi wymagana jest ściślejsza kontrola skutków zmian 
klimatycznych. W istocie dane otrzymane w wyniku poprzedniego monitoringu albo nie były 
wystarczająco kompletne (w odniesieniu do parametrów), albo nie były dostępne w sposób 
ciągły.

Aby temu zaradzić, program GMES składa się z trzech głównych komponentów.

1. Komponent kosmiczny
Komponent ten składa się z infrastruktury kosmicznej umożliwiającej obserwację w celu 
zaspokojenia potrzeb w zakresie danych użytkowych konkretnie z użyciem parametrów 
lądowych, atmosferycznych i oceanograficznych. Celem tego komponentu jest 
przygotowanie i realizacja szeregu misji satelitarnych znanych pod nazwą „strażnicy” 
(„Sentinels”). Funkcjonował on będzie w oparciu o współpracę z ESA.

2. Komponent in situ (obejmujący naziemne obserwacje oparte na teledetekcji)
Funkcjonuje on w oparciu o liczne urządzenia, instrumenty i narzędzia posiadane 
i eksploatowane na szczeblu krajowym, regionalnym i międzyrządowym.

3. Komponent usługowy
Zapewni on dostęp do informacji obejmujących poszczególne obszary tematyczne, 
począwszy od dostosowywania się do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków, poprzez 
bezpieczeństwo, aż do monitoringu obszarów lądowych, środowiska morskiego 
i atmosfery.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji jako ważne narzędzie do 
reagowania na intensyfikację badań i potrzeb w zakresie ochrony ludności ze względu na 
duże znaczenie skutków globalnego ocieplenia dla środowiska naturalnego. Niniejsze 
rozporządzenie stanowi początkowy segment operacyjnego etapu programu GMES i zapewni 
nam środki umożliwiające zebranie dokładnych danych dotyczących zmian na lądzie, w 
morzu i w atmosferze. Przykłady wymiernych wskaźników obejmują takie elementy jak 
zasolenie oceanu lub wilgoć biomasy, a także poziom mórz. Istnieją ponadto korzystne efekty 
dotyczące naszej zdolności do zapobiegania poważnym klęskom żywiołowym i zarządzania 
nimi, jak wycieki ropy, pożary lasów, powodzie i osunięcia ziemi. GMES jest również 
podstawowym elementem zarządzania i kontroli emisji w ramach europejskiego systemu 
handlu uprawnieniami do emisji (ETS). Konieczne było ustalenie priorytetów strategii 
finansowej w zakresie tych trzech komponentów programu, mając na uwadze, że architektura 
finansowania przewiduje interwencję rządów krajowych oraz innych podmiotów publicznych 
i prywatnych, głównie w zakresie komponentu in situ i komponentu usługowego.

Kolejny element oceny pochodzi z potencjalnych skutków restrukturyzacyjnych (spinoffs) 
omawianego programu dla rozwoju MŚP, szczególnie w sektorze badań naukowych, 
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w momencie kryzysu gospodarczego. Ponadto to właśnie przemysł w poszczególnych krajach 
europejskich wyznacza standardy dla GMES, z widocznymi korzystnymi skutkami dla swej 
konkurencyjności na globalnym rynku.

W kontekście współpracy międzynarodowej, w tekście rozporządzenia należy umieścić jasne 
odniesienie do Globalnego Systemu Systemów Obserwacji Ziemi (GEOSS), ponieważ część 
środków wnioskowanych na realizację GMES stanowi wkład w omawiany światowy system 
monitoringu, do którego UE oficjalnie się przyłączyła.
Sprawozdawca sugeruje ponadto Komisji podkreślenie we wniosku niektórych aspektów 
technologii informacyjnych ze względu na szczególne znaczenie dla technologii satelitarnych 
i na rolę Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), w szczególności w odniesieniu do jej roli 
koordynatora potrzeb użytkownika (władze publiczne).

Poważny problem powoduje także struktura finansowania komponentu kosmicznego,
ponieważ niniejsze rozporządzenie obejmuje potrzeby finansowe jedynie na lata 2011-2013.
Jednakże zobowiązania ESA do uruchomienia satelitów „Sentinel” wymagają dokładnego 
i terminowego przygotowania i pociągają za sobą ogromne wydatki na faktyczne rozpoczęcie 
planowane na lata 2014-2017. Decyzji dotyczących perspektyw finansowych na ten okres 
jeszcze nie podjęto. W związku z tym projektowi grozić będzie niepewność w fazie 
przejściowej (styczeń-grudzień 2014 r.), kiedy to nie zostaną nań przydzielone żadne środki, 
gdy tymczasem trzeba będzie dokonywać płatności odnośnym branżom z dziedziny 
przestrzeni kosmicznej za dostarczone usługi. Sprawozdawca zwraca się do Komisji i Rady 
o rozważenie tego problemu i znalezienie odpowiedniego rozwiązania.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności 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
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) komponent usługowy zapewniający 
dostęp do informacji obejmujących 
następujące obszary tematyczne:

a) komponent usługowy zapewniający 
dostęp do informacji obejmujących 
następujące obszary tematyczne:

- dostosowywanie się do zmian klimatu i 
łagodzenie ich skutków;

- monitoring obszarów lądowych; - monitoring obszarów lądowych, 
środowiska morskiego i atmosfery;

- zarządzanie kryzysowe; - zarządzanie kryzysowe;
- bezpieczeństwo; - bezpieczeństwo;
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- monitoring środowiska morskiego;
- monitoring atmosfery;
- dostosowywanie się do zmian klimatu i 
łagodzenie ich skutków;

Uzasadnienie

Zmiany klimatu i ich skutki należy podkreślić jako główny cel działań GMES, skąd wynika 
zmienione sformułowanie i pozycja w wykazie.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja Europejska zapewnia 
koordynację między programem GMES a 
działaniami na poziomie krajowym, 
wspólnotowym i międzynarodowym. 

1. Komisja Europejska zapewnia 
koordynację między programem GMES a 
działaniami na poziomie krajowym, 
wspólnotowym i międzynarodowym, 
takimi jak np. Globalny System Systemów 
Obserwacji Ziemi (GEOSS).

Uzasadnienie

Należy umieścić wyraźne odniesienie do GEOSS z uwagi na europejski wkład do tego systemu 
za pośrednictwem GMES.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejskiej Agencji Kosmicznej powierza 
się realizację kosmicznego komponentu 
GMES, w oparciu, gdy zajdzie taka 
konieczność, o Europejską Organizację 
Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych 
(EUMETSAT).

Europejskiej Agencji Kosmicznej powierza 
się realizację kosmicznego komponentu 
GMES w oparciu, gdy zajdzie taka 
konieczność, o Europejską Organizację 
Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych 
(EUMETSAT), a Europejska Agencja 
Środowiska (EEA) otrzymuje zadanie 
koordynowania w zakresie komponentu in 
situ, gromadzenia potrzeb użytkowników i 
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udziału w zarządzaniu usługami.

Uzasadnienie

Należy podkreślić rolę EEA we wdrażaniu GMES.
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