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ВИДЕОБРЪЩЕНИЕ НА Г-ЖА ГЕОРГИЕВА, Работна среща по 
въпросите на Глобалния мониторинг на околната среда и сигурността, 
София, 25 март 2010 г. 
 
 
Благодаря за възможността да се включа от Брюксел в работата на семинара 

по въпросите на Глобалния мониторинг на околната среда и сигурността.  

 

От името на Европейската комисия бих искала да изразя благодарност към 

организаторите  - министър-председателя Бойко Борисов и българското 

правителство, за това, че организираха тази проява. 

 

 

* 

* * 

 

Наблюдението на Земята е много важно за международната общност. И 

причината за това е проста: то може да ни помогне да се справим с най-

неотложните проблеми, пред които е изправен светът днес – каквито са 

необходимостта от бърза и ефективна реакция при кризи, изменението на 

климата. По-добрите сателитни изображения могат да помагат при 

изработването на по-добри политики за използване на земята и за селското 

стопанство, за подобряване на продоволствената сигурност, за провеждането 

на по-ефективни хуманитарни операции, в граничния контрол, борбата с 

тероризма, незаконната имиграция и трафика на наркотици.   

Много важно за конкурентноспособността на Европа  е да успее да се 

възползва от предимството на пионер в тези технологии. Ако успеем в това,   
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на европейските компании ще бъдат предоставени значителни възможности 

за бизнес.  

 

Глобалният мониторинг на околната среда и сигурността представлява и 

основният елемент на европейския принос в Глобалната система за 

наблюдение на Земята, което е в полза на всички държави по света. 

 

* 

* * 

 

 

За мен като член на Европейската комисия, отговарящ за реакции при кризи, 

темата за успешното разработване на Глобалния мониторинг на околната 

среда и сигурността е особено важна. Ефективните системи за мониторинг ще 

бъдат от ключово значение за прилагането на по-добри ответни мерки при 

сериозни бедствия.  

 

Бях в Хаити и Чили след неотдавнашните разрушителни земетресения в тези 

две страни. Абсолютно очевидно е, че службите за реагиране при спешни 

ситуации се нуждаят от бърз достъп до актуална информация. Тази 

информация е от съществено значение, както за тези,  които вземат 

стратегическите решения, така и  за действията на оперативно ниво.  

 

Точното картографиране на различни географски обекти е изключително 

важно за  оказването на помощ след криза.   Комисията,  съвместно с ООН и 

Световната банка,  даде конкретен пример за това какво може да бъде 
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направено,  като изготви много подробни карти с оценка на щетите, които ще 

бъдат използвани на предстоящата донорска конференция за Хаити.  

 

Земетресенията в Хаити и Чили заеха централно място в новините.  Те 

напомниха, че вероятността от катастрофални природни бедствия не е „едно 

на един милион“ и че е необходимо предварително да се изготвят планове за 

действие при настъпването на подобни катаклизми. Имайки предвид 

затоплянето на климата, трябва да се подготвим и за все по-чести екстремни 

метеорологични явления като бури, засушавания, горски пожари и 

наводнения. Нуждата от засилване на капацитета за управление на кризисни 

ситуации е очевидна.    

 

Възможно най-доброто научно разбиране за света около нас ни дава 

възможност да изготвяме възможно най-добрите политики. Разработването на 

капацитет за мониторинг вероятно изглежда като сух технически проект. В 

действителност обаче предоставянето на надеждна информация за 

състоянието на околната среда на Земята е абсолютно необходимо, ако 

искаме да защитим гражданите си от нарастващите заплахи, пред които са 

изправени.  

 

Необходимо е да се свърши огромна работа, за да подобрим капацитета си за 

картографиране. Макар че всичко това струва пари, на тези пари следва да се 

гледа като на инвестиции. От личния си опит знам, че всяко евро, 

инвестирано в информационни услуги, като метеорологията напр., се 

изплаща многократно. 
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Изменението на климата вероятно е най-показателният пример за това защо 

Глобалният мониторинг на околната среда и сигурността е услуга от основно 

значение. То представлява най-голямата екологична, социална и 

икономическа заплаха, пред която е изправена планетата. Изменението на 

климата ще има тежко отражение върху природата и обществото ни.  

 

Само ако разбираме правилно промените, които оказват влияние върху 

нашата планета, ще бъдем в състояние да ги предвиждаме и да реагираме на 

тях. Системата за Глобален мониторинг на околната среда и сигурността има 

потенциала да върши точно това. Посредством разработваните услуги за 

мониторинг на земната повърхност, моретата, океаните и атмосферата ще 

разполагаме с точни данни, които ще ни помогнат да отговорим на 

предизвикателствата, свързани с околната среда и сигурността.  

 

 

От изключителна важност е тези, които вземат политическите решения да се 

възползват максимално от преимуществата, предоставяни от новите 

технологии, за да се подобри начина на предоставяне на ключови услуги на 

гражданите. В тази връзка, за мен е удоволствие да подчертая, че 

Председателят на Европейската комисия, г-н Барозу, акцентира, че успехът на 

водещите програми на ЕС, като тази за Глобалния мониторинг на околната 

среда и сигурността, трябва да бъде гарантиран – като фактор за по-добро 

управление на рисковете за нашите икономики и като елемент на Стратегията 

за технологичен подем и ускоряване на конкурентноспособността на Европа. 
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Пожелавам успех и ползотворен семинар в София. Мога да Ви уверя, че в 

следващите пет години ще следя внимателно за  успешното развитие на  

Глобалния мониторинг на околната среда и сигурността. 

Благодаря Ви за вниманието! 

 

 


