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„Copernicus” to nowa nazwa realizowanego przez Komisj? Europejsk? programu
monitorowania Ziemi, wcze?niej znanego jako „Globalny monitoring ?rodowiska i
bezpiecze?stwa”. System ma zbiera? dane na temat stanu ?rodowiska na l?dzie, morzu i w
powietrzu oraz ostrzega? przed kataklizmami. Nazwa programu jest ho?dem dla wielkiego
polskiego naukowca Miko?aja Kopernika.

Now? nazw? og?osi? wiceprzewodnicz?cy Komisji Antonio Tajani podczas
posiedzenia Rady ds. Konkurencyjno?ci. W ?wiecie coraz bardziej zagro?onym
kl?skami ?ywio?owymi i innymi katastrofami Copernicus ma monitorowa? stan
?rodowiska na l?dzie, morzu i w powietrzu, a tak?e zwi?ksza? bezpiecze?stwo
obywateli. Oprócz tego Copernicus jest si?? nap?dow? dla wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia, gdy? wed?ug wyników niedawnego badania, daje on mo?liwo??
utworzenia do 85 tys. nowych miejsc pracy w latach 2015–2030 (zob. IP/12/1304.)
Antonio Tajani, wiceprzewodnicz?cy Komisji Europejskiej i komisarz ds. przemys?u
i przedsi?biorczo?ci, powiedzia?:Zmieniaj?c nazw? z GMES (Global Monitoring for
Environment and Security) na Copernicus sk?adamy ho?d w wielkiemu europejskiemu
naukowcowi i obserwatorowi – Miko?ajowi Kopernikowi. Tak jak on w XVI wieku pomóg? lepiej
zrozumie? nasz ?wiat, tak i europejski program monitorowania Ziemi pozwala nam dog??bnie
zrozumie? nasz? zmieniaj?c? si? planet? i umo?liwia podj?cie konkretnych dzia?a? maj?cych
poprawi? jako?? ?ycia obywateli. Program Copernicus osi?gn?? ju? dojrza?o??, a wkrótce
uruchomione zostan? wszystkie jego us?ugi. Dzi?ki wi?kszej dost?pno?ci danych zwi?kszy si?
liczba u?ytkowników, co pozwoli ?atwiej osi?gn?? tak bardzo dzi? upragniony wzrost.
Wi?cej informacji
MEMO/12/966
http://copernicus.eu/
Copernicus w witrynie Komisji Europejskiej
Dlaczego przemianowano GMES? Sk?d nazwa „Copernicus”?
Wszystkie us?ugi w ramach programu Copernicus zostan? wkrótce uruchomione. Dzi?ki
zwi?kszonej dost?pno?ci danych wzro?nie liczba u?ytkowników. Nowa nazwa sprawi, ?e
wiedza o programie b?dzie mia?a wi?kszy zasi?g geograficzny i spo?eczno-ekonomiczny – w
ten sposób pojawi? si? szanse wzrostu i stworzenia nowych miejsc pracy. Du?y nacisk zostanie
po?o?ony na podmioty regionalne i lokalne – zarówno organy publiczne, jak i przedsi?biorstwa
prywatne lub obywateli.
Wybieraj?c nazw? „Copernicus” sk?adamy ho?d w wielkiemu europejskiemu naukowcowi i
obserwatorowi – Miko?ajowi Kopernikowi. Opracowana przez Miko?aja Kopernika
heliocentryczna teoria budowy wszech?wiata jest przez wielu uznawana za podwaliny
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nowoczesnej nauki. Kopernik rozpostar? przed cz?owiekiem niesko?czony wszech?wiat,
wcze?niej ograniczony obrotami planet i s?o?ca wokó? Ziemi – stworzy? ?wiat, który nie ma
granic. Ludzko?? skorzysta?a z jego m?dro?ci i dzi?ki temu narodzi? si? duch bada?
naukowych, który pozwoli? nam lepiej zrozumie? ?wiat, w którym ?yjemy.
Copernicus
Copernicus obejmuje zestaw us?ug w zakresie gromadzenia danych i dostarczania informacji z
wykorzystaniem satelitów i naziemnych czujników do monitorowania ?rodowiska i zjawisk
naturalnych wyst?puj?cych na Ziemi.
Copernicus jest nie tylko narz?dziem s?u??cym poprawie jako?ci ?ycia obywateli Europy, lecz
równie? ma potencja?, aby sta? si? bardzo wa?nym elementem unijnej strategii na rzecz
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Copernicus nie zast?puje istniej?cych europejskich
zasobów, lecz uzupe?nia je zgodnie z zapotrzebowaniem u?ytkowników oraz ma zapewnia?
trwa?o?? i autonomi? europejsk? w perspektywie d?ugoterminowej.
Copernicus zwi?ksza nasze bezpiecze?stwo na wiele sposobów, na przyk?ad dzi?ki lepszemu
zarz?dzaniu kl?skami ?ywio?owymi, umo?liwiaj?cemu szybsz? interwencj?, a co za tym idzie –
zapobieganie wypadkom ?miertelnym i stratom materialnym. Dostarcza on równie? wiarygodne
informacje do celów monitorowania i prognozowania zmian klimatu.
Copernicus przyczynia si? do poprawy zarz?dzania zasobami naturalnymi, pozwala
monitorowa? jako?? atmosfery i oceanów, pomaga zoptymalizowa? dzia?alno?? rolnicz? oraz
wspiera? wykorzystanie odnawialnych ?róde? energii. Umo?liwia on lepsze planowanie miast
dzi?ki monitorowaniu niekontrolowanej ekspansji miejskiej oraz usprawnianiu ruchu
transportowego.
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