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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Uredba o evropskem programu za opazovanje Zemlje (GMES) in njegovih začetnih 
dejavnostih je najnovejši element večletne strategije, ki naj bi Evropi zagotovila lastne 
zmogljivosti za opazovanje Zemlje na področju okolja in varnosti. Po nedavnih ugotovitvah, 
ki so zahtevale povečano spremljanje vpliva podnebnih sprememb, je pomen tega predloga še 
toliko bolj poudarjen. Podatki, pridobljeni s prejšnjim spremljanjem, so bili namreč (glede na 
parametre) nepopolni ali pa niso bili redno na voljo. 

V ta namen obsega GMES tri bistvene komponente:

1. Vesolje
Sem spada infrastruktura za opazovanje vesolja, namenjena zagotavljanju podatkov, 
potrebnih za storitve in pridobljenih zlasti z opazovanjem parametrov kopnega, ozračja in 
oceanov. Namen te komponente je razvoj in izvajanje številnih satelitskih misij, znanih kot 
sentineli. Za njeno usklajevanje bo odgovorna Evropska vesoljska agencija (ESA).

2. In Situ (tudi opazovanje z daljinskim zaznavanjem s tal)
Ta komponenta se opira na številne zmogljivosti, instrumente in orodja, ki so v nacionalni, 
regionalni in medvladni lasti ter na teh ravneh tudi delujejo. 

3. Storitve
bodo zagotovile dostop do informacij za različna tematska področja, od prilagajanja 
podnebnim spremembam in blaženja njihovih posledic do varnosti ter spremljanje kopnega, 
morskega okolja in ozračja.

Poročevalec glede na resnost posledic globalnega segrevanja za okolje pozdravlja predlog 
Komisije kot pomembno orodje za odzivanje na vse večje potrebe po raziskavah in civilni 
zaščiti. Ta uredba je začetek operativne faze programa GMES, ki nam bo zagotovil sredstva 
za zbiranje natančnih podatkov o spremembah na kopnem, v morju in v ozračju. Merljivi 
kazalniki zajemajo so na primer slanost oceanov ali vlažnost biomase ter višino morske 
gladine. Poleg tega bodo koristi učinki uredbe učinek tudi, kar zadeva našo zmožnost 
preprečevanja velikih nesreč in njihovega obvladovanja, na primer razlitja nafte, gozdni 
požari, poplave in plazovi. GMES je tudi bistven element za upravljanje sistema za trgovanje 
z emisijami in uravnavanje emisij. V finančni strategiji za opisane tri komponente je bilo 
treba pri določanju prednostnih nalog upoštevati, da so v strukturi financiranja predvideni 
ukrepi nacionalnih vlad ter drugih javnih in zasebnih organov, zlasti za komponenti in situ in 
storitve.

Dodaten pozitiven element tega programa v času gospodarske krize bo njegov morebitni 
nepričakovani učinek na rast malih in srednjih podjetij, zlasti v raziskovalnem sektorju. Poleg 
tega standarde za GMES določajo evropske industrijske panoge, kar očitno koristno vpliva na 
njihovo konkurenčnost na svetovnem trgu.

Kar zadeva sodelovanje, pa je treba v besedilu uredbe jasno navesti GEOSS (globalni sistem 
sistemov za opazovanje Zemlje), saj bo del financiranja, zahtevanega za izvajanje programa 
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GMES, namenjen kot prispevek za ta svetovni sistem nadzora, ki se mu je EU uradno 
pridružila.
Nadalje poročevalec predlaga, naj Komisija v svojem predlogu poudari nekatere vidike 
informacijske tehnologije, saj je pomembna za satelitsko tehnologijo, in vlogo Evropske 
agencije za okolje, pri tem pa upošteva zlasti svojo vlogo pri usklajevanju potreb uporabnikov 
(javnih organov).

Nenazadnje pa je zelo zaskrbljujoča struktura financiranja vesoljske komponente: ta uredba 
pokriva finančne potrebe samo za obdobje 2011–2013, obveza Evropske vesoljske agencije za 
lansiranje sentinelov pa zahteva natančne in pravočasne priprave ter pomeni ogromne stroške 
za dejansko lansiranje, načrtovano za obdobje 2014–2017. Za to obdobje še niso bile sprejete 
odločitve v zvezi s finančno perspektivo, tako da bo projekt v prehodni fazi (od januarja do 
decembra 2014), ko se bodo dodeljevala sredstva, naletel na negotovosti, udeleženim 
industrijskim panogam pa bo treba vseeno plačati za zagotovljene storitve. Poročevalec 
poziva Komisijo in Svet, naj se spoprimeta s to težavo ter poiščeta ustrezno rešitev.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Člen 2 - odstavek 2 - točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) storitveno komponento z dostopom do 
informacij na naslednjih tematskih 
področjih:

(a) storitveno komponento z dostopom do 
informacij na naslednjih tematskih 
področjih:

– prilagajanje podnebnim spremembam in 
blažitev njihovih posledic,

– spremljanje kopnega, – spremljanja kopnega, morskega okolja in 
ozračja;

– obvladovanje kriznih razmer, – obvladovanje kriznih razmer,
– varnost, – varnost;
– spremljanje morskega okolja,
– spremljanje ozračja,
– prilagajanje podnebnim spremembam in 
ublažitev njihovih posledic;

Obrazložitev

Dejavnosti programa GMES morajo biti osredinjene zlasti na podnebne spremembe in njihov 
vpliv, zato se besedilo in vrstni red na seznamu spremenita.
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija zagotovi usklajevanje 
programa GMES z dejavnostmi na 
nacionalni in mednarodni ravni ter na ravni 
Skupnosti. 

1. Komisija zagotovi usklajevanje 
programa GMES z dejavnostmi na 
nacionalni in mednarodni ravni ter na ravni 
Skupnosti, na primer z globalnim 
sistemom sistemov za opazovanje zemlje 
(GEOSS).

Obrazložitev

Sistem GEOSS je treba jasno navesti, saj Evropa pripeva vanj prek programa GMES.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 4 - odstavek 3 - pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

GEOSS je treba jasno navesti, saj Evropa 
pripeva vanj prek programa GMES.

GEOSS je treba jasno navesti, saj Evropa 
pripeva vanj prek programa GMES.

Obrazložitev

Pri izvajanju programa GMES je treba poudariti vlogo Evropske agencije za okolje.
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