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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο κανονισμός σχετικά με το σύστημα παγκόσμιας παρακολούθησης του περιβάλλοντος και 
της ασφάλειας (GMES) και τις αρχικές του επιχειρήσεις αποτελεί την πιο πρόσφατη 
συνιστώσα μιας πολυετούς στρατηγικής που στόχο έχει να αποκτήσει η Ευρώπη ιδία 
ικανότητα γεωσκόπησης στους τομείς του περιβάλλοντος και της ασφάλειας. Δεδομένων των 
πορισμάτων πρόσφατων ερευνών που υπογραμμίζουν την ανάγκη εντατικότερης 
παρακολούθησης των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος, η πρόταση κανονισμού αποκτά 
ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Τα δεδομένα από προηγούμενα συστήματα παρακολούθησης 
είτε δεν ήταν πλήρη (σε σχέση με τις απαιτούμενες παραμέτρους) είτε δεν ήταν διαθέσιμα σε 
σταθερή βάση. 

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, το GMES απαρτίζεται από τρεις βασικές 
συνιστώσες:

1. Διαστημική συνιστώσα
Η συνιστώσα αυτή αποτελείται από την υποδομή παρατήρησης από το διάστημα, η οποία 
καλύπτει τις ανάγκες δεδομένων των υπηρεσιών, ιδίως μέσω της παρακολούθησης χερσαίων, 
ατμοσφαιρικών και ωκεανογραφικών παραμέτρων. Σκοπός της είναι η ανάπτυξη και η 
υλοποίηση μιας σειράς δορυφορικών αποστολών, γνωστών ως «Φρουρών», και υπεύθυνος 
για το συντονισμό της θα είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ).

2. Επιτόπια συνιστώσα (περιλαμβανομένων επίγειων παρατηρήσεων τηλεπισκόπησης)
Βασίζεται σε μια σειρά εγκαταστάσεων, οργάνων και εργαλείων υπό εθνική, περιφερειακή 
και διακρατική ιδιοκτησία και διαχείριση. 

3. Συνιστώσα υπηρεσιών
Η συνιστώσα αυτή θα εξασφαλίσει την πρόσβαση σε πληροφορίες για ποικίλους θεματικούς 
τομείς, από την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και τον μετριασμό των συνεπειών 
της έως την παρακολούθηση της ξηράς, του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της ατμόσφαιρας.

Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής και θεωρεί ότι αποτελεί σημαντικό 
εργαλείο για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών στους τομείς της έρευνας και της 
πολιτικής προστασίας, δεδομένης της σοβαρότητας των επιπτώσεων που έχει στο περιβάλλον 
η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Ο κανονισμός αποτελεί το αρχικό σκέλος της 
επιχειρησιακής φάσης του προγράμματος GMES και θα μας προσφέρει τα μέσα που 
χρειαζόμαστε για τη συλλογή δεδομένων ακριβείας σχετικά με τις αλλαγές στην ξηρά, στη 
θάλασσα και στην ατμόσφαιρα. Στους μετρήσιμους δείκτες περιλαμβάνονται, επί 
παραδείγματι, στοιχεία όπως η αλατότητα των ωκεανών, η υγρασία της βιομάζας και η 
στάθμη της θάλασσας. Επιπλέον, θα ενισχυθεί η ικανότητά μας να αποτρέπουμε και να 
διαχειριζόμαστε μείζονες καταστροφές, όπως πετρελαιοκηλίδες, δασικές πυρκαγιές, 
πλημμύρες και κατολισθήσεις. Το GMES είναι επίσης βασικό εργαλείο για τη διαχείριση του 
ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας εκπομπών και για τον έλεγχο των ίδιων των εκπομπών. 
Στο επίπεδο της χρηματοδοτικής στρατηγικής, χρειάστηκε να γίνει ιεράρχηση μεταξύ των 
τριών συνιστωσών του προγράμματος, δεδομένου ότι, βάσει της χρηματοδοτικής δομής,  
συμμετοχή εθνικών κυβερνήσεων και άλλων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων προβλέπεται 
κυρίως για την επιτόπια συνιστώσα και τη συνιστώσα των υπηρεσιών.
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Ένα άλλο θετικό στοιχείο είναι τα πρόσθετα οφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν από 
πρόγραμμα όσον αφορά την ανάπτυξη των ΜΜΕ, ιδίως στον τομέα της έρευνας, και μάλιστα 
σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης. Επιπλέον, τα πρότυπα για το GMES ορίζονται από τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες, γεγονός που ενισχύει αναμφισβήτητα την ανταγωνιστικότητά τους 
στην παγκόσμια αγορά.

Όσον αφορά τη διεθνή συνεργασία, στο κείμενο του κανονισμού πρέπει να γίνει σαφής 
αναφορά στο GEOSS (Global Earth Observation System of Systems - Παγκόσμιο Σύστημα 
Συστημάτων Γεωσκόπησης), δεδομένου ότι μέρος της χρηματοδότησης που ζητείται για την 
υλοποίηση του GMES καταβάλλεται ως συμμετοχή σε αυτό το παγκόσμιο σύστημα 
παρακολούθησης, στο οποίο έχει ενταχθεί επισήμως η ΕΕ.

Επιπλέον, ο εισηγητής προτείνει στην Επιτροπή να υπογραμμίσει στην πρότασή της αφενός 
ορισμένες πτυχές που αφορούν την τεχνολογία των πληροφοριών, δεδομένης της ιδιαίτερης 
σημασίας της για τη δορυφορική τεχνολογία, αφετέρου τον ρόλο του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Περιβάλλοντος όσον αφορά, ιδίως, τον συντονισμό των αναγκών των χρηστών 
(δημόσιες αρχές).

Τέλος, επισημαίνεται η σοβαρή ανησυχία που προκαλείται από τη χρηματοδοτική δομή της 
διαστημικής συνιστώσας: ο κανονισμός καλύπτει μόνο τις χρηματοδοτικές ανάγκες για την 
περίοδο 2011-2013. Ωστόσο, για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων του ΕΟΔ όσον αφορά την 
εκτόξευση των δορυφόρων «Φρουρών» απαιτείται έγκαιρη και σχολαστική προετοιμασία, 
ενώ θα είναι τεράστιες οι δαπάνες για την πραγματοποίηση της εκτόξευσης αυτής καθαυτή, 
που έχει προγραμματισθεί για το διάστημα 2014-2017. Για το εν λόγω διάστημα, όμως, δεν 
έχουν ληφθεί ακόμη αποφάσεις όσον αφορά τις δημοσιονομικές προοπτικές. Κατά συνέπεια, 
το έργο θα διέλθει μια περίοδο αβεβαιότητας κατά τη μεταβατική φάση (Ιανουάριος-
Δεκέμβριος 2014), στη διάρκεια της οποίας δεν θα διατεθούν κονδύλια, ενώ την ίδια στιγμή 
θα πρέπει να καταβληθούν οι πληρωμές στους φορείς της εφοδιαστικής διαστημικής 
βιομηχανίας για τις υπηρεσίες που θα έχουν παράσχει. Ο εισηγητής καλεί την Επιτροπή και 
το Συμβούλιο να εξετάσουν το εν λόγω πρόβλημα και να εξεύρουν κατάλληλη λύση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Μια διάσταση υπηρεσιών που θα 
εξασφαλίζει την πρόσβαση σε 

α) Μια διάσταση υπηρεσιών που θα 
εξασφαλίζει την πρόσβαση σε 
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πληροφορίες και θα καλύπτουν τους 
ακόλουθους θεματικούς τομείς:

πληροφορίες και θα καλύπτουν τους 
ακόλουθους θεματικούς τομείς:

- προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 
μετριασμός των συνεπειών της·

- παρακολούθηση της ξηράς· - παρακολούθηση της ξηράς, του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος και της 
ατμόσφαιρας· 

- διαχείριση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης ·

- διαχείριση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης·

- ασφάλεια· - ασφάλεια·
- παρακολούθηση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος·
- παρακολούθηση της ατμόσφαιρας·
- προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 
μετριασμός των συνεπειών της·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονιστεί ότι η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της είναι το πρωταρχικό σημείο 
εστίασης των δραστηριοτήτων του GMES· για τον λόγο αυτό, τροποποιείται η διατύπωση και η 
θέση τους στον κατάλογο.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει το συντονισμό 
του προγράμματος GMES με 
δραστηριότητες σε εθνικό, κοινοτικό και 
διεθνές επίπεδο. 

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει το συντονισμό 
του προγράμματος GMES με 
δραστηριότητες σε εθνικό, κοινοτικό και 
διεθνές επίπεδο, όπως, επί παραδείγματι, 
με το Παγκόσμιο Σύστημα Συστημάτων 
Γεωσκόπησης (GEOSS).

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει σαφής αναφορά στο GEOSS, δεδομένου ότι η ΕΕ θα συνεισφέρει σε αυτό μέσω 
του GMES.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος 
ανατίθεται η υλοποίηση της διαστημικής 
συνιστώσας του προγράμματος GMES, με 
υποστήριξη από τον ευρωπαϊκό οργανισμό 
για την εκμετάλλευση μετεωρολογικών 
δορυφόρων (EUMETSAT), όπου είναι 
απαραίτητο.

Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος 
ανατίθεται η υλοποίηση της διαστημικής 
συνιστώσας του προγράμματος GMES, με 
υποστήριξη από τον ευρωπαϊκό οργανισμό 
για την εκμετάλλευση μετεωρολογικών 
δορυφόρων (EUMETSAT), όπου είναι 
απαραίτητο, ενώ ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) έχει 
τον ρόλο του συντονισμού της επιτόπιας 
συνιστώσας, συγκεντρώνοντας τις 
ανάγκες των χρηστών και συμβάλλοντας 
στη διαχείριση των υπηρεσιών.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επισημανθεί ο ρόλος του ΕΟΠ στην υλοποίηση του GMES.
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