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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Nariadenie o globálnom monitorovaní životného prostredia a bezpečnosti a jeho počiatočnej 
prevádzke je posledným prvkom viacročnej stratégie, ktorej cieľom je poskytnúť Európe 
vlastné kapacity na monitorovanie životného prostredia a bezpečnosti. Význam tohto návrhu 
je o to väčší, že najnovšie skutočnosti vyžadujú zvýšené monitorovanie vplyvov zmeny 
klímy. Údaje, ktoré sa získavali monitorovaním v predchádzajúcom období, v skutočnosti 
neboli postačujúce (pokiaľ ide o parametre) alebo neboli stále dostupné.

Na tieto účely zahŕňa program GMES tri kľúčové zložky.

1. Vesmír
Pozostáva z infraštruktúry na pozorovanie vesmíru, ktorou sa reaguje na potreby o údajoch o 
službách, konkrétne prostredníctvom krajinných, atmosférických a oceánografických 
parametrov. Cieľom tejto zložky je vývoj a realizácia viacerých satelitných misií známych 
ako sentinely. Bude sa opierať o koordináciu prostredníctvom agentúry ESA.

2. In situ (vrátane pozemných pozorovaní diaľkového snímania)
Opiera sa o viacero zariadení a nástrojov vlastnených a prevádzkovaných na vnútroštátnej, 
regionálnej a medzivládnej úrovni.

3. Služby
Zabezpečia prístup k informáciám vo viacerých tematických oblastiach, od prispôsobenia sa 
zmene klímy a zmiernenia jej vplyvov až po bezpečnosť a monitorovanie krajiny, morského 
prostredia a atmosféry.

Spravodajca víta návrh Komisie ako významný nástroj, ktorý reaguje na rastúce potreby 
výskumu a civilnej ochrany so zreteľom na závažnosť účinkov globálneho otepľovania na 
životné prostredie. Toto nariadenie predstavuje počiatočný segment operatívnej fázy 
programu GMES a poskytne nám prostriedky na zhromažďovanie presných údajov o 
zmenách parametrov týkajúcich sa zeme, morí a atmosféry. Niektoré príklady merateľných 
ukazovateľov zahŕňajú také prvky, ako sú soľnosť oceánov alebo vlhkosť biomasy a úroveň 
hladiny morí. Má tiež priaznivý vplyv na našu schopnosť predchádzať veľkým katastrofám, 
napr. únikom ropy, lesným požiarom, záplavám a zosuvom pôdy, a riadiť ich. GMES je aj 
významným prvkom riadenia systému obchodovania s emisiami a kontroly emisií. Pri týchto 
troch zložkách programu bolo potrebné určiť priority vo finančnej stratégii s ohľadom na to, 
že finančná štruktúra predpokladá príspevok národných vlád a iných verejných a súkromných 
inštitúcií, najmä v zložkách in situ a služby.

Ďalším prvkom zasluhujúcim pozornosť je potenciálny vedľajší vplyv programu v čase 
hospodárskej krízy na rast MSP najmä v oblasti výskumu. Európsky priemysel navyše 
vytvára štandardy pre GMES, čo zjavne priaznivo vplýva na jeho konkurencieschopnosť na 
celosvetovom trhu.

Pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu, znenie nariadenia by sa malo jasne zmieňovať o 
systéme GEOSS (globálny systém systémov pozorovania Zeme), keďže časť prostriedkov 
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potrebných na realizáciu GMES predstavuje príspevok pre tento globálny systém 
pozorovania, ku ktorému sa EÚ oficiálne prihlásila.
Spravodajca ďalej navrhuje Komisii, aby vo svojom návrhu zdôraznila niektoré aspekty 
informačných technológií, keďže majú konkrétny význam pre satelitné technológie a úlohu
Európskej environmentálnej agentúry, najmä pokiaľ ide o jej úlohu koordinovať potreby 
užívateľov (verejných orgánov).

Nakoniec, vážny problém predstavuje štruktúra financovania zložky vesmír: toto nariadenie 
sa vzťahuje len na potreby financovania v období rokov 2011 – 2013. Záväzky agentúry ESA 
v oblasti vypustenia satelitov, takzvaných sentinelov, však vyžadujú presnú a včasnú prípravu 
a predpokladajú veľké výdavky pri samotnom vypustení, ktoré sa plánuje na obdobie rokov 
2014 – 2017. Rozhodnutia o finančných výhľadoch na toto obdobie sa však ešte neprijali. V 
dôsledku toho bude projekt vystavený neistote v prechodnej fáze (január – december 2014), 
počas ktorej sa nebudú prideľovať finančné prostriedky napriek tomu, že odvetvia dodávajúce 
vesmírne zariadenia budú musieť platiť za poskytnuté služby. Spravodajca žiada Komisiu a 
Radu, aby sa zaoberali týmto problémom a našli primerané riešenie.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) zložku „služby“ na zabezpečenie 
prístupu k informáciám vzťahujúcim sa na 
tieto tematické oblasti:

(a) zložku „služby“ na zabezpečenie 
prístupu k informáciám vzťahujúcim sa na 
tieto tematické oblasti:

– prispôsobenie sa zmene klímy a jej 
zmiernenie;

monitorovanie krajiny; – monitorovanie krajiny, morského 
prostredia a atmosféry;

riadenie núdzových situácií; – riadenie núdzových situácií;
bezpečnosť; – bezpečnosť;
monitorovanie morského prostredia;
monitorovanie atmosféry;
prispôsobenie sa zmene klímy a jej 
zmiernenie;

Or. en
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Odôvodnenie

Je potrebné zdôrazniť zmenu klímy a jej vplyvy ako prvoradý cieľ činností v programe GMES, 
preto sa navrhuje iné znenie a poradie oblastí v zozname.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia zabezpečuje koordináciu 
programu GMES s činnosťami na 
vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni a na 
úrovni Spoločenstva.

1. Komisia zabezpečuje koordináciu 
programu GMES s činnosťami na 
vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni a na 
úrovni Spoločenstva, akou je napríklad 
globálny systém systémov pozorovania 
Zeme (GEOSS).

Or. en

Odôvodnenie

Jasne by mal byť uvedený systém GEOSS, pretože Európa sa na ňom podieľa prostredníctvom 
GMES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Realizáciou zložky GMES „vesmír“ je 
poverená Európska vesmírna agentúra, 
ktorú v prípade potreby podporí Európska 
organizácia pre využitie meteorologických 
družíc (EUMETSAT).

Realizáciou zložky GMES „vesmír“ je 
poverená Európska vesmírna agentúra, 
ktorú v prípade potreby podporí Európska 
organizácia pre využitie meteorologických 
družíc (EUMETSAT), Európska 
environmentálna agentúra (EEA) má 
pritom úlohu koordinátora zložky in situ 
tým, že spája potreby užívateľov a 
prispieva k riadeniu služieb.

Or. en



PE430.605v01-00 6/6 PA\795386SK.doc

SK

Odôvodnenie

Pri implementácii programu GMES by sa mala zdôrazniť úloha EEA.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 7 – odsek 3 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príjmy z obchodovania formou aukcií v 
rámci systému EÚ obchodovania 
s emisiami (ETS) sa môžu použiť ako 
dodatočné zdroje financovania.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom ma súčasnú zlú rozpočtovú situáciu by sa financovanie niektorých činností v 
programe GMES mohlo kryť využitím časti príjmov zo systému ETS.


