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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Regulamentul privind Monitorizarea globală pentru mediu și securitate (GMES) şi 
exploatarea sa iniţială reprezintă cel mai recent element al unei strategii multianuale ce 
vizează să asigure Europei propria capacitate operaţională de observare a Pământului în 
domeniile mediului şi securităţii. Având în vedere constatările recente, conform cărora este 
necesară sporirea monitorizării efectelor schimbărilor climatice, importanţa prezentei 
propuneri este accentuată într-o măsură şi mai mare. De fapt, datele furnizate de 
monitorizarea anterioară fie au fost incomplete (în ceea ce priveşte parametrii), fie nu au fost 
disponibile în flux continuu. 

Pentru a realiza acest lucru, GMES include trei componente-cheie.

1. Componenta spaţială
Această componentă constă în infrastructura de observare a spaţiului care se adresează 
nevoilor în materie de servicii de informaţii, în mod specific prin intermediul parametrilor 
geologici, atmosferici şi oceanici. Această componentă are ca obiectiv dezvoltarea şi aplicarea 
unei serii de misiuni satelitare, intitulate „Santinele”. Aceasta va fi coordonată de ESA.

2. Componenta in situ (inclusiv observaţiile obţinute prin teledetecţia terestră).
Aceasta se bazează pe o serie de instalaţii, echipamente şi instrumente deţinute şi operate la 
nivel naţional, regional şi interguvernamental.  

3. Componenta „servicii”
Aceasta va asigura accesul la informaţii care acoperă diverse domenii tematice, de la 
adaptarea la schimbările climatice şi atenuarea efectelor acestora, până la aspecte legate de 
securitate şi monitorizare terestră, marină şi atmosferică.

Raportorul salută propunerea Comisiei, considerând că reprezintă un instrument important, 
menit să răspundă nevoilor sporite legate de cercetare şi protecţie civilă, având în vedere 
gravitatea efectelor încălzirii globale asupra mediului. Prezentul regulament reprezintă partea 
iniţială a etapei operaţionale a programului GMES şi va oferi mijloacele necesare pentru a 
colecta date precise privind schimbările la nivelul solului, mării şi atmosferei. Printre 
exemplele de indicatori măsurabili se află elemente precum salinitatea oceanică, umiditatea 
biomasei şi nivelul mării. În plus, regulamentul va aduce efecte benefice în ceea ce priveşte 
capacitatea noastră de prevenire şi gestionare a catastrofelor majore, cum ar fi deversările de 
petrol, incendiile forestiere, inundaţiile sau alunecările de teren. GMES este, de asemenea, un 
element crucial în gestionarea ETS şi pentru controlul emisiilor. În ceea ce priveşte strategia 
financiară a fost necesară stabilirea priorităţilor privind cele trei componente ale programului, 
ţinându-se seama de faptul că structura de finanţare prevede intervenţia guvernelor şi a altor 
organisme publice sau private naţionale în special pentru componentele in-situ şi de servicii.

În perioada de criză economică, un alt element pozitiv de care trebuie să se ţină seama este 
reprezentat de eventualele elemente derivate ale programului de finanțare a dezvoltării IMM-
urilor, în special în sectorul cercetării, . În plus, industriile europene sunt cele care stabilesc 
standardele pentru GMES, cu efecte benefice evidente în ceea ce priveşte competitivitatea lor 
pe piaţa globală.
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În ceea ce priveşte chestiunea cooperării internaţionale, GEOSS (Reţeaua globală a sistemelor 
de observare a Pământului) ar trebui menţionată în mod clar în textul regulamentului, având 
în vedere că o parte din finanţarea necesară pentru aplicarea GMES este acordată acestei 
reţele mondiale de monitorizare la care UE s-a înscris în mod oficial.
În plus, raportorul sugerează Comisei să evidenţieze în propunerea sa unele dintre aspectele 
legate de tehnologia informaţiei, având în vedere relevanţa deosebită a acestora pentru 
tehnologia satelitară şi rolul jucat de Agenţia Europeană de Mediu în ceea ce priveşte, în 
special, coordonarea nevoilor utilizatorilor (autorităţile publice).

În încheiere, există un motiv serios de preocupare în ceea ce priveşte structura de finanţare a 
componentei spaţiale: prezentul regulament acoperă doar nevoile financiare pentru perioada 
2011-2013. Cu toate acestea, angajamentele ESA în vederea lansării sateliţilor „Santinele” 
necesită pregătiri precise şi programate la timp şi implică cheltuieli ridicate pentru lansarea 
propriu-zisă, planificată pentru perioada 2014-2017. Încă nu au fost luate decizii cu privire la 
perspectivele financiare pentru perioada respectivă. Prin urmare, proiectul se va confrunta cu 
incertitudini în etapa de tranziţie (ianuarie-decembrie 2014) în care nu vor fi alocate fonduri, 
în timp ce furnizorii din industria spaţială implicaţi vor trebui, însă, să fie plătiţi pentru 
serviciile prestate. Raportorul invită Comisia şi Consiliul să abordeze această problemă şi să 
găsească o soluţie adecvată.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare şi energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o componentă de servicii care asigură 
accesul la informaţii din următoarele 
domenii tematice:

(a) o componentă de servicii care asigură 
accesul la informaţii din următoarele 
domenii tematice:

- adaptarea la schimbările climatice şi 
atenuarea efectelor lor;

- monitorizarea teritoriului; monitorizarea solului, a mediului marin şi 
a atmosferei;

- gestionarea situaţiilor de urgenţă; - gestionarea situaţiilor de urgenţă;
- securitate; - securitate;
- monitorizarea mediului marin;
- monitorizarea atmosferei;
- adaptarea la schimbările climatice şi 
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atenuarea efectelor lor;

Or. en

Justificare

Schimbările climatice şi efectele acestora trebuie evidenţiate ca fiind obiectivul principal al 
activităţilor GMES, prin urmare este necesară reformularea şi repoziţionarea acestora pe  
listă.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia Europeană asigură 
coordonarea programului GMES cu 
activităţile de la nivel naţional, european şi 
internaţional. 

(1) Comisia Europeană asigură 
coordonarea programului GMES cu 
activităţile de la nivel naţional, european şi 
internaţional, cum ar fi, de exemplu, 
reţeaua globală a sistemelor de observare 
a Pământului (GEOSS).

Or. en

Justificare

GEOSS ar trebui menţionată în mod clar, având în vedere contribuţia adusă acesteia de 
Europa prin intermediul GMES.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenţiei Spaţiale Europene i se 
încredinţează punerea în aplicare a 
componentei spaţiale a GMES cu sprijinul 
Organizaţiei europene pentru exploatarea 
sateliţilor meteorologici (EUMETSAT), 
dacă este necesar.

Agenţiei Spaţiale Europene i se 
încredinţează punerea în aplicare a 
componentei spaţiale a GMES cu sprijinul 
Organizaţiei europene pentru exploatarea 
sateliţilor meteorologici (EUMETSAT), 
dacă este necesar, în timp ce Agenţia
Europeană de Mediu (AEM) va avea rolul 
de a coordona componenta in situ, 
concentrând nevoile utilizatorilor şi 
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contribuind la gestionarea serviciilor.

Or. en

Justificare

Ar trebui evidenţiat rolul AEM în aplicarea GMES.

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Veniturile generate în urma licitaţiilor din 
cadrul schemei UE de comercializare a 
certificatelor de emisii (ETS) pot fi 
folosite ca resurse de finanţare 
suplimentare.

Or. en

Justificare

Având în vedere situaţia actuală dificilă la nivelul bugetului, finanţarea unor activităţi GMES 
ar putea fi acoperită prin alocarea unei părţi din veniturile provenite din ETS.


