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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Regulamento relativo ao Programa Europeu de Observação da Terra (GMES) e às suas 
operações iniciais é o último elemento de uma estratégia plurianual destinada a dotar a Europa 
da sua própria capacidade de observação da Terra nos domínios do ambiente e segurança. 
Face às recentes descobertas, que apelam a uma melhor monitorização dos impactos das 
alterações climáticas, a importância desta proposta sai, por isso, reforçada. Na realidade, os 
dados resultantes da anterior monitorização, ou não estavam suficientemente completos (em 
relação aos parâmetros), ou não estavam disponíveis de forma permanente.

Para tal, o Programa Europeu de Observação da Terra (GMES) é composto por três 
componentes-chave:

1. Espaço
A componente consiste numa infra-estrutura de observação do espaço que contempla as 
necessidades dos serviços de dados, especificamente através de parâmetros terrestres, 
atmosféricos e oceanográficos e visa o desenvolvimento e a aplicação de algumas missões dos 
satélites «Sentinel». Contará com a coordenação da Agência Espacial Europeia (ESA).

2. In situ (incluindo observações de teledetecção terrestres)
A componente in situ depende de uma série de instalações, instrumentos e ferramentas, cuja 
propriedade e funcionamento se situam aos níveis nacional, regional e intergovernamental.

3. Serviços
A componente em causa irá garantir o acesso à informação, abrangendo várias áreas 
temáticas, que vão da adaptação às alterações climáticas e atenuação das respectivas 
consequências, à segurança, passando pela monitorização terrestre, marítima e atmosférica.

O relator acolhe favoravelmente a proposta da Comissão, que considera um instrumento 
importante para responder ao aumento das necessidades em matéria de investigação e de 
protecção civil, tendo em conta a gravidade das consequências do aquecimento global para o 
meio ambiente. O regulamento em apreço representa a parte inicial da fase de funcionamento 
do programa GMES e irá facultar os meios para reunir dados precisos sobre as alterações
terrestres, marítimas e a atmosféricas. Alguns exemplos de indicadores mensuráveis incluem 
elementos, tais como a salinidade do oceano ou a humidade da biomassa, bem como o nível 
do mar. Além disso, registam-se efeitos benéficos no que toca à nossa capacidade de
prevenção e gestão de catástrofes de grandes proporções, nomeadamente, derrames de 
petróleo, incêndios florestais, inundações e deslizamentos de terra. O GMES é também um 
elemento crucial para a gestão do regime de comércio de licenças de emissão (ETS) e o 
controlo das emissões. Foi necessário dar prioridade à estratégia financeira entre as três 
componentes do programa, tendo em mente que a arquitectura de financiamento prevê a 
intervenção dos governos nacionais e de outros organismos públicos e privados, 
principalmente para as componentes in situ e de serviços.

Outro elemento de apreciação reside nas potenciais repercussões do programa para o 
crescimento das PME, nomeadamente no sector da investigação, num contexto de crise 
económica. Para além disso, as indústrias europeias são as únicas que estabelecem normas 
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para o GMES, com manifestos efeitos benéficos para a sua competitividade no mercado 
global.

No que toca à cooperação internacional, haveria que mencionar claramente no texto do 
presente regulamento a Rede Mundial de Sistemas de Observação da Terra (GEOSS), 
considerando que parte do financiamento solicitado para a implementação do GMES é 
canalizada como contribuição para este sistema de monitorização a que a UE aderiu 
oficialmente.
O relator sugere ainda que a Comissão destaque, na sua proposta, alguns aspectos da 
tecnologia da informação, dada a especial relevância para a tecnologia de satélite e o papel da 
Agência Europeia do Ambiente no que diz respeito, em particular, à sua função de coordenar 
as necessidades dos utilizadores (autoridades públicas) 

Por fim, a estrutura de financiamento da componente espacial suscita graves preocupações: o 
presente regulamento abrange apenas as necessidades financeiras para o período 2011-2013. 
No entanto, os compromissos da ESA para o lançamento dos satélites "Sentinel" requerem 
uma preparação atempada e precisa e implicam despesas enormes para o lançamento real, 
previsto para o período 2014-2017. Ora, para este período, não foram tomadas ainda as 
decisões no que respeita às perspectivas financeiras. Consequentemente, o projecto irá ser 
confrontado com incertezas numa fase de transição (Janeiro-Dezembro de 2014) durante a 
qual não serão atribuídos fundos, embora as indústrias espaciais envolvidas tenham de ser 
pagas pelos serviços prestados. O relator convida a Comissão e o Conselho a enfrentarem este 
problema e a encontrarem uma solução adequada.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) uma componente de serviços que 
garanta o acesso à informação sobre as 
seguintes áreas temáticas.

a) uma componente de serviços que 
garanta o acesso à informação sobre as 
seguintes áreas temáticas.

– adaptação às alterações climáticas e 
atenuação das respectivas consequências;

–monitorização da terra; – monitorização da terra, do meio 
marinho e da atmosfera;

– gestão de emergências; – gestão de emergências;
– segurança; – segurança;
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–monitorização do meio marinho;
–monitorização da atmosfera;
–adaptação às alterações climáticas e 
atenuação das respectivas consequências;

Justificação

As alterações climáticas e os seus impactos têm de ser apontados como actividades centrais 
do GMES, daí uma formulação e posição na lista diferentes.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão assegura a coordenação do 
programa GMES com as actividades 
desenvolvidas a nível nacional, 
comunitário e internacional. 

1. A Comissão assegura a coordenação do 
programa GMES com as actividades 
desenvolvidas a nível nacional, 
comunitário e internacional, como, por 
exemplo, a Rede Mundial dos Sistemas de 
Observação da Terra (GEOSS).

Justificação

A GEOSS deve ser claramente mencionada, tendo em conta a contribuição da Europa para a 
citada rede através do GMES.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A aplicação da componente espacial do 
programa GMES ficará a cargo da Agência 
Espacial Europeia; esta recorrerá, sempre 
que necessário, à Organização Europeia 
para a Exploração de Satélites 
Meteorológicos (EUMETSAT). 

A aplicação da componente espacial do 
programa GMES ficará a cargo da Agência 
Espacial Europeia; esta recorrerá, sempre 
que necessário, à Organização Europeia 
para a Exploração de Satélites 
Meteorológicos (EUMETSAT), ao passo 
que a Agência Europeia do Ambiente 
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(AEA) ficará encarregada de coordenar a
componente in situ, reunindo as 
necessidades dos utilizadores e 
contribuindo para a gestão do serviço.

Justificação

O papel da AEA deve ser destacado na implementação do GMES.
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