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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Reglamentas dėl globalios aplinkos ir saugumo stebėsenos sistemos (GMES) ir jos pradinių 
veiksmų – tai paskutinė daugiametės strategijos sudėtinė dalis, kuri rengiama siekiant sukurti 
savus Europos Žemės stebėjimo pajėgumus aplinkos ir saugumo srityse. Atsižvelgiant į 
naujausius duomenis, kuriuos gavus tapo akivaizdu, kad būtina dar atidžiau stebėti klimato 
kaitos padarinius, šis pasiūlymas tapo dar svarbesnis. Ankstesnių stebėjimų duomenys buvo 
arba nepakankamai išsamūs (atsižvelgiant į parametrus), arba šie duomenys buvo gaunami 
nepastoviai. 

Siekiant šio tikslo, GMES sudaro trys pagrindiniai komponentai.

1. Kosmoso komponentas
Šį komponentą sudaro kosmoso stebėjimo infrastruktūra, kurią naudojant sudaromos sąlygos 
spręsti paslaugoms reikalingų duomenų klausimus, visų pirma naudojant konkrečius žemės, 
atmosferos ir okeanografinius parametrus. Šiuo komponentu siekiama sukurti ir įgyvendinti 
tam tikrą skaičių satelitų misijų, vadinamų kontroliniais palydovais (Sentinel). Šio 
komponento įgyvendinimą koordinuos Europos kosmoso agentūra (ESA).

2. In situ komponentas (įskaitant antžeminius nuotolinius stebėjimus) 
Šio komponento pagrindas – tam tikras skaičius įrengimų ir priemonių, kurie valdomi ir 
eksploatuojami nacionaliniu, regioniniu ir tarpvyriausybiniu lygiu.  

3. Paslaugų komponentas
Šis komponentas užtikrins prieigą prie informacijos įvairiose teminėse srityse: prisitaikymo 
prie klimato kaitos ir jos švelninimo, saugumo, žemės paviršiaus, jūros aplinkos ir atmosferos 
stebėsenos ir kt.

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą ir mano, kad tai svarbi priemonė siekiant 
patenkinti padidėjusius civilinės saugos poreikius, atsižvelgiant į pasaulinio klimato atšilimo 
padarinius aplinkai. Šis reglamentas – tai pradinė GMES programos praktinių veiksmų dalis ir 
juo bus mums sudaromos sąlygos rinkti tikslią informaciją apie žemės, jūros ir atmosferos 
pasikeitimus. Kai kurie išmatuojami rodikliai apims tokius veiksnius kaip vandenyno 
druskingumas arba biomasės drėgnumas ir jūros lygis. Be to, bus gaunama teigiamų rezultatų 
atsižvelgiant į mūsų pajėgumus užkirsti kelią didelėms nelaimėms, pavyzdžiui, naftos 
išsiliejimams, miškų gaisrams, potvyniams ir nuošliaužoms, ir jas valdyti. GMES taip pat yra 
pagrindinė taršos leidimų prekybos sistemos (ETS) valdymo ir teršalų išmetimo kontrolės 
sudėtinė dalis. Buvo būtina įvertinti pagal svarbą trijų programos komponentų finansines 
strategijas atsižvelgiant į tai, kad pagal finansavimo struktūrą numatoma, jog nacionalinės 
vyriausybės ir kiti vieši ir privatūs organai prisidės prie finansavimo, visų pirma prie in situ ir 
paslaugų komponentų finansavimo.

Kitas vertingas veiksnys yra tai, kad programa ekonominės krizės metu galbūt sudarys 
galimybes mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ), ypač mokslinių tyrimų sektoriaus MVĮ, plėtrai. 
Be to, Europos pramonės įmonės nustato GMES standartus ir tai akivaizdžiai naudinga jų 
konkurencingumui pasaulio rinkose.
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Atsižvelgiant į tarptautinį bendradarbiavimą reikėtų reglamente aiškiai paminėti GEOSS 
(globalią Žemės stebėjimo sistemų sistemą), kadangi GMES įgyvendinimui reikalingų lėšų 
dalis yra įnašas į šią pasaulinę stebėsenos sistemą, prie kurios ES oficialiai prisijungusi.
Pranešėjas taip pat siūlo Komisijai, atsižvelgiant į ypatingą palydovinių technologijų svarbą, 
savo pasiūlyme pabrėžti kai kuriuos informacinių technologijų aspektus ir Europos aplinkos 
agentūros vaidmenį, ypač jos vykdomą naudotojų poreikių (valdžios institucijų) 
koordinavimą.

Rimtą susirūpinimą kelia kosmoso komponento finansavimo struktūra: šis reglamentas apima 
tik 2011–2013 m. laikotarpio finansinius poreikius. Tačiau norint įvykdyti Europos kosmoso 
agentūros (ESA) įsipareigojimus paleisti kontrolinius palydovus (Sentinel) reikia tikslaus ir 
savalaikio pasirengimo, o faktiniam palydovų paleidimui, kuris planuojamas 2014–2017 m. 
laikotarpiu, reikalingos labai didelės išlaidos.  Su šio laikotarpio finansinėmis perspektyvomis 
susiję sprendimai dar nepriimti. Taigi projektas patirs neapibrėžtumą pereinamuoju 
laikotarpiu (2014 m. sausio–gruodžio mėn.), per kurį lėšos nebus skiriamos, nors projekte 
dalyvaujančioms kosmoso srities tiekimo pramonės įmonėms reikės mokėti už teikiamas 
paslaugas. Pranešėjas ragina Komisiją ir Tarybą spręsti šį klausimą ir rasti tinkamą 
sprendimą.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) paslaugų, kuriomis užtikrinama prieiga 
prie informacijos šiose teminėse srityse, 
komponentas:

(a) paslaugų, kuriomis užtikrinama prieiga 
prie informacijos šiose teminėse srityse, 
komponentas:

– prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos 
švelninimo;

– žemės paviršiaus stebėsenos; – žemės, jūros aplinkos ir atmosferos
stebėsenos;

– ekstremalių situacijų valdymo; – ekstremalių situacijų valdymo;
– saugumo; – saugumo;
– jūros aplinkos stebėsenos;
– atmosferos stebėsenos;
– prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos 
švelninimo;

Or. en
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Pagrindimas

Klimato kaita ir jos padariniai turėtų būti išryškinti kaip svarbiausia sritis, į kurią turi būti 
nukreipta GMES veikla, taigi tam reikia kitokios formuluotės ir kitos vietos sąraše.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija užtikrina GMES programos 
veiksmų koordinavimą nacionaliniu, 
Bendrijos ir tarptautiniu lygmeniu. 

Komisija užtikrina GMES programos 
koordinavimą su nacionaline, Bendrijos ir 
tarptautine veikla, pavyzdžiui, su globalios 
Žemės stebėjimo sistemų sistemos 
(GEOSS) veikla.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Europos indėlį vykdant GMES programą reikia aiškiai paminėti GEOSS.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos kosmoso agentūrai patikima 
įgyvendinti GMES kosmoso komponentą, 
prireikus remiantis Europos meteorologinių 
palydovų eksploatavimo organizacija 
(EUMETSAT).

Europos kosmoso agentūrai patikima 
įgyvendinti GMES kosmoso komponentą, 
prireikus remiantis Europos meteorologinių 
palydovų eksploatavimo organizacija 
(EUMETSAT), o Europos aplinkos 
agentūra (EEA) atlieka in situ
komponento koordinatoriaus vaidmenį,  
apibendrina naudotojų poreikius ir 
prisideda prie paslaugų  valdymo.

Or. en

Pagrindimas

Aptariant GMES įgyvendinimą reikia pabrėžti EEA vaidmenį.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
7 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pajamos, gautos pardavus leidimus ES 
taršos leidimų prekybos sistemos (ETS) 
aukcione, gali būti naudojamos kaip 
papildomas finansavimo šaltinis.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į sunkią dabartinę biudžeto padėtį, tam tikra GMES veikla galėtų būti 
finansuojama skiriant tam tikrą dalį lėšų, gautų taikant ETS.


