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Budúcnosť globálneho monitorovania pre životné prostredie a bezpečnosť 

(GMES)   

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. februára 2012 o budúcnosti GMES 

(2012/2509(RSP))  

 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 30. novembra 2011 o európskom programe 

monitorovania Zeme (GMES) a jeho prevádzke (od roku 2014) (COM(2011)0831), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. júna 2011 s názvom Rozpočet stratégie Európa 

2020 (COM(2011)0500), 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2012 o stratégii Európskej únie v oblasti 

kozmického priestoru v prospech občanov1, 

– so zreteľom na závery Rady s názvom Smerom k stratégii Európskej únie v oblasti 

kozmického priestoru v prospech občanov z 31. mája 2011, 

– so zreteľom na ústnu otázku pre Komisiu o budúcnosti GMES (O-000325/2011 - B7-

0027/2012), 

– so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku, 

A. keďže program Globálne monitorovanie pre životné prostredie a bezpečnosť (GMES) 

predstavuje jednu z dvoch hlavných iniciatív Európskej únie v oblasti kozmického 

priestoru a zohráva kľúčovú úlohu pri pozorovaní Zeme, čo je zásadný nástroj z hľadiska 

boja proti zmene klímy a degradácii životného prostredia, civilnej ochrany a bezpečnosti, 

trvalo udržateľného rozvoja, mobility a krízového riadenia, ako aj zabezpečenia 

dôležitých hospodárskych príležitostí rozvíjaním následných služieb a posilňovaním 

inovácie; 

B. keďže z politického, strategického a technického hľadiska má GMES pre Európu 

obrovský význam a vzhľadom na hospodárske, sociálne a technologické prínosy ponúka 

za vynaložené peniaze veľmi vysokú hodnotu; 

C. keďže GMES, ktorý bol vytvorený ako program Únie a na financovanie ktorého sa 

z rozpočtu EÚ do roku 2013 vynaloží celkovo asi 3,2 miliardy EUR, je v správe 

a zodpovednosti EÚ; 

D. keďže absencia spoľahlivého plánu financovania na zabezpečenie dlhodobej a stabilnej 

finančnej podpory by pravdepodobne z dlhodobého hľadiska viedla k vyšším nákladom, 

k rozdielom v prístupe k výstupným informáciám a rozdielnym výhodám pre európskych 

občanov, k pozastaveniu alebo dokonca prerušeniu programu a poskytovania jeho 

informácií a v konečnom dôsledku by mohla znamenať, že doposiaľ vynaložené 
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investície sa stanú zbytočnými a že Európa príde o svoju nezávislosť a technologický 

náskok v tejto významnej vesmírnej infraštruktúre; 

E. keďže 31. mája 2011 Rada požiadala, aby sa program GMES naďalej financoval 

z rozpočtu EÚ v súlade so záväzkami Únie, keďže niektoré členské štáty už informovali, 

že namietajú proti tomu, aby sa financovanie GMES upravilo medzinárodnou dohodou, 

a keďže navrhovaný fond GMES teda pravdepodobne nezíska potrebné finančné 

prostriedky; 

1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 30. novembra 2011 Komisia zverejnila iba oznámenie 

a nepredložila legislatívny návrh týkajúci sa GMES, keďže súčasné nariadenie (EÚ) 

č. 911/2010 sa vzťahuje iba na počiatočnú prevádzku a jeho účinnosť sa skončí koncom 

roku 2013; 

2. nesúhlasí so smerovaním, ktoré Komisia naznačila vo svojom oznámení, pokiaľ ide 

o budúcnosť financovania a správy GMES, keď jej cieľom je financovanie projektu 

na medzivládnej úrovni; vyjadruje znepokojenie nad tým, že toto smerovanie v značnej 

miere poškodí budúci rozvoj programu, spôsobí, že program stratí svoj európsky rozmer, 

bude v rozpore so zásadami transparentnosti a úplného, otvoreného a rovnakého prístupu 

pre všetkých a bude sa považovať za znak toho, že EÚ odstupuje od tejto hlavnej 

iniciatívy; 

3. nedomnieva sa, že financovanie GMES mimo viacročného finančného rámca (VFR) – 

pri štruktúre financovania a správy, ktorú Komisia navrhla vo svojom oznámení – je 

uskutočniteľným riešením; 

4. poukazuje na to, že nejasnosti v súvislosti s budúcnosťou programu GMES a jeho 

financovaním v značnej miere poškodia rozvoj služieb a aplikácií GMES a ich uvedenie 

na trh, pričom od týchto služieb a aplikácií sa očakáva, že európskym občanom prinesú 

hospodársky rast a blahobyt; 

5. vyzýva preto Komisiu, aby urýchlene predložila legislatívny návrh týkajúci sa dlhodobej 

správy, financovania a prevádzky programu GMES, ktorý bude financovaný v rámci 

VFR, a to s cieľom zabezpečiť náležité zavedenie a fungovanie programu, ako aj splnenie 

cieľa, ktorým je dosiahnutie plnohodnotnej prevádzky programu od roku 2014; 

6. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 

a parlamentom členských štátov. 

 


