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ĪSS PAMATOJUMS

Regula par globālo vides un drošības novērošanu (GMES) un tās sākotnējām darbībām ir 
jaunākais elements daudzgadu stratēģijā, kuras mērķis ir nodrošināt, lai Eiropa patstāvīgi 
varētu veikt Zemes novērošanu jomās, kas saistītas ar vidi un drošību. Ņemot vērā jaunākos 
atzinumus, kas rosināja pastiprināt klimata pārmaiņu ietekmes novērošanu, šis priekšlikums ir 
jo īpaši nozīmīgs. Iepriekš veiktajā novērošanā gūtie dati patiesībā nav bijuši pietiekami 
pilnīgi (attiecībā uz parametriem), vai arī tie nav bijuši pastāvīgi pieejami. 

Lai sasniegtu iepriekš minēto mērķi, GMES ietver trīs galvenās komponentes.

1. Kosmoss
Šī komponente ietver kosmosa novērošanas infrastruktūru, kas nodrošina vajadzīgos datu 
pakalpojumus, jo īpaši attiecībā uz zemes, atmosfēras un okeanogrāfiskajiem parametriem. 
Šīs komponentes mērķis ir izstrādāt un īstenot vairākas satelīta misijas, kuras zināmas kā 
Sentinel. To koordinēs Eiropas Kosmosa aģentūra (EKA).

2. In situ (tostarp novērojumi, kas veikti, izmantojot uz zemes bāzētus attālas uzrādes 
līdzekļus)
Šīs komponentes nodrošināšana ir atkarīga no daudzām iekārtām, instrumentiem un rīkiem, 
kuri pieder un kurus izmanto valsts, reģiona un starpvaldību līmenī.  

3. Pakalpojumi
Šī komponente nodrošinās piekļuvi informācijai, kas aptver dažādas tematiskās jomas, tostarp 
pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu, drošību un zemes, jūras vides un 
atmosfēras novērošanu. 

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, uzskatot to par nozīmīgu līdzekli, lai reaģētu 
uz pieaugošajām vajadzībām pētniecības un civilās aizsardzības jomā, ņemot vērā globālās 
sasilšanas būtisko ietekmi uz vidi. Šajā regulā ir noteikts GMES programmas darbības fāzes 
sākotnējais posms, un tā nodrošinās līdzekļus precīzu datu apkopošanai par izmaiņām uz 
zemes, jūrā un atmosfērā. Daži izmērāmu rādītāju piemēri ir tādi elementi kā okeānu sāļums 
vai biomasas mitrums, kā arī jūras līmenis. Turklāt tiek sekmēta arī spēja novērst un pārvaldīt 
lielas katastrofas, t.i., naftas noplūdes, meža ugunsgrēkus, plūdus un zemes nogruvumus. 
GMES ir arī emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas pārvaldības un emisijas kontroles būtisks 
elements. Bija jānosaka prioritātes attiecībā uz programmas trīs komponenšu finanšu 
stratēģiju, ņemot vērā to, ka finansēšanas sistēmā ir paredzēta valstu valdību un citu valsts 
iestāžu un privātu organizāciju līdzdalība — galvenokārt attiecībā uz in situ un pakalpojumu 
komponenti. 

Programmas iespējamais blakusrezultāts MVU izaugsmes ziņā — jo īpaši pētniecības nozarē 
— ekonomikas krīzes laikā ir papildu priekšrocība. Turklāt Eiropas ražotāji paši nosaka 
GMES standartus, tādējādi nenoliedzami labvēlīgi tiek ietekmēta to konkurētspēja pasaules 
tirgū.

Attiecībā uz starptautisko sadarbību regulas tekstā ir jāietver skaidra norāde uz GEOSS
(Zemes novērošanas sistēmu globālā sistēma), ņemot vērā, ka daļa finansējuma, kas vajadzīga 
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GMES īstenošanai, ir paredzēta iemaksai šajā globālajā novērošanas sistēmā, kurai ES ir 
oficiāli pievienojusies.
Turklāt referents ierosina Komisijai uzsvērt tās priekšlikumā dažus informācijas tehnoloģiju 
aspektus, ņemot vērā satelītsakaru tehnoloģijas īpašo nozīmi un Eiropas Vides aģentūras 
lomu, jo īpaši attiecībā uz tās uzdevumu koordinēt lietotāju (valsts iestāžu) vajadzības.

Visbeidzot, jānorāda, ka kosmosa komponentes finansēšanas struktūra rada nopietnas bažas 
— minētā regula attiecas tikai uz finanšu vajadzībām 2011.–2013. gada laikposmam. 
Savukārt EKA saistībām Sentinel satelītu darbības uzsākšanai ir vajadzīga precīza un 
savlaicīga sagatavošanās, un tās ir saistītas ar ļoti lieliem izdevumiem faktiskajai darbības 
uzsākšanai, kas paredzēta 2014.–2017. gada laikposmā. Lēmumi par finanšu plānu minētajam 
laikposmam vēl nav pieņemti. Tādējādi pārejas posmā (2014. gada janvāris–decembris) 
projekta īstenošana būs neprognozējama, jo minētajā laikposmā nekādi līdzekļi netiks 
piešķirti, tomēr par sniegtajiem pakalpojumiem būs jāturpina maksāt iesaistītajiem kosmosa 
nozares pārstāvjiem. Referents aicina Komisiju un Padomi apzināties šo problēmu un rast 
piemērotu risinājumu.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. pants - 2. punkts - a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pakalpojumu komponente, kas 
nodrošina piekļuvi informācijai, kura
aptver šādas tematiskās jomas:

(a) pakalpojumu komponente, kas 
nodrošina piekļuvi informācijai, kura 
aptver šādas tematiskās jomas:

– pielāgošanās klimata pārmaiņām un to 
mazināšana;

– zemes novērošana; – zemes, jūras vides un atmosfēras
novērošana;

– ārkārtas situāciju vadība; – ārkārtas situāciju vadība;
– drošība; – drošība;
– jūras vides novērošana;
– gaisa vides novērošana;
– pielāgošanās klimata pārmaiņām un to 
mazināšana;

Or. en

Pamatojums

Ir jāuzsver, ka GMES darbību galvenais mērķis ir saistīts ar klimata pārmaiņām un to 
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ietekmi, tādēļ vajadzīgs citāds formulējums un uzskaitījums.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija nodrošina GMES programmas 
koordināciju ar darbībām valstu, Kopienas 
un starptautiskā līmenī. 

1. Komisija nodrošina GMES programmas 
koordināciju ar darbībām valstu, Kopienas 
un starptautiskā līmenī, piemēram, ar 
Zemes novērošanas sistēmu globālo 
sistēmu (GEOSS).

Or. en

Pamatojums

Jāiekļauj skaidra norāde uz GEOSS, ņemot vērā Eiropas ieguldījumu tajā ar GMES
starpniecību.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4. pants - 3. punkts - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Kosmosa aģentūrai uztic GMES 
kosmosa komponentes īstenošanu, 
attiecīgos gadījumos paļaujoties uz Eiropas 
Organizāciju meteoroloģisko satelītu 
izmantošanai (EUMETSAT).

Eiropas Kosmosa aģentūrai uztic GMES 
kosmosa komponentes īstenošanu, 
attiecīgos gadījumos paļaujoties uz Eiropas 
Organizāciju meteoroloģisko satelītu 
izmantošanai (EUMETSAT), savukārt 
Eiropas Vides aģentūras (EVA) uzdevums 
ir koordinēt in situ komponenti, apkopojot 
lietotāju vajadzības un sekmējot 
pakalpojumu pārvaldību.

Or. en

Pamatojums

GMES īstenošanā ir jāuzsver EVA loma.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
7. pants - 3. punkts - 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieņēmumus no izsolēm, kuri gūti ES 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 
(ETS) ietvaros, var izmantot kā papildu 
finansējuma avotus.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā pašreizējo sarežģīto budžeta stāvokli, dažu GMES darbību finansējumu varētu 
segt, izmantojot daļu ieņēmumu, ko gūst no ETS.


