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KORTFATTAD MOTIVERING

Förordningen om GMES (programmet för global övervakning för miljö och säkerhet) och 
dess inledande drift är det senaste ledet i en flerårig strategi som ska ge EU egen 
driftskapacitet för jordobservation på miljö- och säkerhetsområdet. Eftersom färska rön pekar 
på behovet av att öka övervakningen av klimatförändringarna, är det viktigt att förslaget tas 
på allvar. Den information som samlats in i samband med tidigare övervakning har antingen 
varit ofullständig (i fråga om parametrar) eller bara varit tillgänglig på oregelbunden basis. 

För att GMES-programmet ska kunna fungera som det är tänkt omfattar programmet 
tre nyckelkomponenter.

1. Rymdkomponent
Rymdkomponenten består av infrastruktur för rymdobservation som ska göra det möjligt att 
hantera behovet av datatjänster, särskilt genom att ta fram land-, atmosfärs- och 
havsparametrar. Ett av målen är att utveckla och genomföra ett antal satellituppdrag under 
namnet Sentinels. Arbetet kommer att samordnas av ESA.

2. Jordbaserad komponent (innefattar markbaserade observationer med fjärranalys)
Arbetet inom denna komponent är beroende av olika resurser, instrument och verktyg som ägs 
och nyttjas på nationell, regional och mellanstatlig nivå. 

3. Tjänstekomponent
Denna komponent ska garantera tillgången till information inom flera olika områden, som 
exempelvis anpassning till och begränsning av klimatförändringar, säkerhet samt land-, havs- 
och atmosfärsövervakning.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag som ett viktigt verktyg för att bemöta det 
ökade behovet av forskning och civilskydd, särskilt mot bakgrund av den globala 
uppvärmningens allvarliga inverkan på miljön. Denna förordning utgör startskottet för 
GMES-programmets driftsfas, och kommer att göra det möjligt att insamla exakta data om 
land-, havs- och atmosfärsförändringar. Några exempel på mätbara indikatorer är salthalten i 
haven, markfuktigheten samt havsnivåerna. Förslaget kommer även att medföra ökade 
möjligheter att förebygga och klara av större katastrofer, till exempel oljeutsläpp, 
skogsbränder, översvämningar och jordskred. GMES-programmet är också viktigt för arbetet 
med systemet för handel med utsläppsrätter och begränsningen av utsläpp. I 
finansieringsstrategin har det varit nödvändigt att göra prioriteringar mellan de 
tre programkomponenterna, eftersom man räknar med att insatserna från de nationella 
regeringarna och andra offentliga och privata organ i första hand kommer att omfatta den 
jordbaserade och tjänstebaserade komponenten.

I en tid av ekonomisk kris är en annan positiv inverkan de eventuella synergieffekter som kan 
uppstå inom programmet för små och medelstora företags tillväxt och särskilt inom 
forskningssektorn. Det faktum att det är de europeiska företagen som fastställer standarden 
för GMES-programmet leder dessutom till att deras konkurrenskraft på den globala 
marknaden ökar påtagligt.
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Vad gäller internationellt samarbete bör GEOSS (det globala systemet av 
jordobservationssystem) omnämnas tydligt i förordningen, eftersom en del av den 
finansiering som begärts för att kunna förverkliga GMES går till detta globala 
övervakningssystem som EU är officiellt anslutet till.

Föredraganden föreslår även att kommissionen lyfter fram vissa informationstekniska 
aspekter i förslaget, eftersom dessa är av stor vikt för satellittekniken och för 
Europeiska miljöbyråns roll, särskilt när det gäller att samordna användarnas behov 
(offentliga myndigheter).

Slutligen finns det anledning till allvarlig oro för rymdkomponentens finansieringsstruktur, 
eftersom denna förordning endast täcker de finansiella behoven för perioden 2011–2013. Den 
europeiska rymdorganisationens uppskjutning av ”Sentinel”-satelliterna är emellertid 
beroende av noggranna förberedelser i tid och själva uppskjutet, planerat till 
perioden 20142017, medför enorma utgifter. För denna period har man ännu inte beslutat om 
hur finansieringen kommer att se ut. Under en övergångsperiod för vilken finansiering saknas 
(januari–december 2014) kommer projektets omständigheter således att vara osäkra, medan 
rymdindustrin måste betalas för tillhandahållna tjänster. Föredraganden uppmanar 
kommissionen och rådet att ta itu med detta problem och hitta en lämplig lösning.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Artikel 2 - punkt 2 - led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En tjänstekomponent som ger tillgång 
till information inom temaområdena

(a) En tjänstekomponent som ger tillgång 
till information inom temaområdena

 anpassning till och begränsning av 
klimatförändringar,

 landövervakning,  land-, havsmiljö- och 
atmosfärsövervakning,

 katastrofhantering,  katastrofhantering, och

 säkerhet,  säkerhet.

 övervakning av havsmiljön,
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 atmosfärsövervakning, och

 anpassning till och begränsning av 
klimatförändringar.

Motivering

Klimatförändringarna och deras konsekvenser bör prioriteras inom GMES-verksamheten, 
varför ordningen och formuleringen i uppräkningen bör ändras. 

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ansvara för 
samordning mellan GMES-programmet 
och insatser på nationell nivå, 
gemenskapsnivå och internationell nivå.

1. Kommissionen ska ansvara för 
samordning mellan GMES-programmet 
och insatser på nationell nivå, 
gemenskapsnivå och internationell nivå, 
såsom exempelvis med det globala 
systemet av jordobservationssystem 
(GEOSS).

Motivering

GEOSS bör omnämnas tydligt eftersom EU bidrar till dess finansiering genom GMES.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 4 - punkt 3 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiska rymdorganisationen (ESA) ska 
anförtros uppgiften att genomföra GMES 
rymdkomponent, vid behov med hjälp av 
Europeiska organisationen för utnyttjande 
av meteorologiska satelliter (Eumetsat).

Europeiska rymdorganisationen (ESA) ska 
anförtros uppgiften att genomföra GMES 
rymdkomponent, vid behov med hjälp av 
Europeiska organisationen för utnyttjande 
av meteorologiska satelliter (Eumetsat), 
medan Europeiska miljöbyrån (EEA) ska 
ansvara för att samordna den 
jordbaserade komponenten, sammanställa 
användarnas behov och bidra till 
tjänstehanteringen.
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Motivering

Europeiska miljöbyråns roll i genomförandet av GMES bör betonas.
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