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LYHYET PERUSTELUT

Lissabonin sopimuksen voimaantulo, siinä luotu uusi oikeusperusta avaruusalan toimintaa 
varten sekä komission puheenjohtajan Barroson Euroopan parlamentissa esittelemät uuden 
komission poliittiset painopisteet nostavat avaruuspolitiikan yhdeksi Euroopan unionin 
tulevaisuuden avainaloista.

GMES-ohjelma tarjoaa unionille poliittista näyttöä kolmella taholla.

Ensiksi se on hyvä esimerkki siitä, miten konkreettisten hankkeiden varaan voidaan 
haluttaessa rakentaa todellinen eurooppalainen teollisuusstrategia. GMES todistaa lisäarvosta, 
jota EU voi tuoda mittavien hankkeiden hallintoon, kun tavoitteet ovat maailmanlaajuisia ja 
unionista halutaan yksi avaruusteollisuuden johtavista toimijoista.

Toiseksi GMES on aktiivisen teollisuuspolitiikan symboli ja voi hyödyttää Euroopan 
kansalaisia hyvin konkreettisella tavalla, esimerkiksi työpaikkojen, taitotiedon, turvallisuuden 
ja ympäristönsuojelun muodossa. Se on täysin yhteensopiva EU 2020 -strategian ja 
Kööpenhaminan ilmastokokouksen jatkotoimien kanssa.

Lopuksi todettakoon, että ohjelma synnyttää myönteistä synergiaa, joka hyödyttää muita 
taloudenaloja, kuten palvelusektoria, luomalla merkittävällä määrälle pk-yrityksiä hyvät 
mahdollisuudet päästä markkinoille.

Ohjelman vakauden ja keston kannalta ratkaisevan tärkeää rahoituskysymystä on käsiteltävä 
kaksivaiheisena:

1) Lyhyen aikavälin tavoitteena ohjelman käynnistäminen

Asetusehdotuksessa esitetään oikeusperustan luomista, jotta voidaan varmistaa Euroopan 
parlamentin aloitteesta määriteltyjen valmistelutoimien jatkuvuus. Valmistelijan 
näkökulmasta lyhyen aikavälin tärkein haaste on varmistaa tietty vähimmäisrahoitus, jotta 
ohjelman operatiivinen vaihe saadaan käyntiin.

Tähän astihan GMES-ohjelmaa on sen kymmenen toimintavuoden ajan rahoitettu 
seitsemännestä tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelmasta (TTK); 
ohjelmakaudella 2007–2013 rahoitus oli yhteensä 1,2 miljardia euroa. Euroopan 
avaruusjärjestö ESA osallistuu ohjelman kehittämiseen 1,6 miljardilla eurolla. Koska 
kehittämisvaihe päättyy vuonna 2011 (ohjelman useimpien komponenttien osalta), 
operatiivista vaihetta varten on löydettävä uusi yhteisön rahoituslähde. Komissio esittää 
107 miljoonan euron lisärahoitusta ohjelman tiettyjen operatiivisten hankkeiden 
rahoittamiseksi (etenkin yksityisten toimijoiden hoitamat GMES-palvelut, osa Sentinel A 
-hankkeista ja palveluihin tarvittavien tietojen ostaminen); tätä ei kuitenkaan otettaisi TTK-
puiteohjelmasta.

Toiseen vaiheeseen ei kuitenkaan ole varattu rahoitusta monivuotisessa rahoituskehyksessä 
vuosiksi 2007–2013, ja rahoituslähteitä on tarkasteltava perusteellisesti.
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Ehdotuksessaan komissio toteaa, että asetus "edellyttää kyseeseen tulevan rahoituskehyksen 
otsakkeen rahoitussuunnitelman muuttamista". Jos osoittautuu tarpeelliseksi järjestää 
määrärahat ja etenkin käyttämättä jääneet määrärahat uudelleen, on luotava edellytykset 
lisärahoitukselle. Komission arvion mukaan otsakkeessa 1 a voidaan kyseisellä kaudella 
joustaa vain vähän. Vuosi 2011 ei vaikuta erityisen ongelmalliselta, vuodet 2012 ja 2013 sen 
sijaan kyllä. Maksusitoumusmäärärahoihin odotetaan 41 miljoonan euron lisäystä vuonna 
2012 ja 56 miljoonan euron lisäystä vuonna 2013, mikä rasittaa suuresti jo nyt ylikuormitettua 
otsaketta.
Lopuksi on yksilöitävä selvästi vielä kattamattomat tarpeet, eritoten ohjelman 
avaruuskomponentissa, joita varten komissio ei ole tehnyt rahoitusehdotuksia ja joiden 
kustannukset saattavat paisua, jos päätöksiä ei tehdä ajoissa. Tällä tarkoitetaan erityisesti 
Sentinel A -hankkeiden loppuosaa (joiden kustannukset ESA arvioi 30 miljoonaksi euroksi), 
Sentinel B -satelliittien laukaisemista (165 miljoonaa euroa) ja Sentinel C -hankkeiden 
alustavia määrärahoja (140 miljoonaa euroa).

2) Keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteena budjettistrategian määrittely vuoden 
2013 jälkeiselle ohjelmavaiheelle

Seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen on sisällytettävä täysimittainen GMES-ohjelma
ja sille omistettu budjettikohta. Varmaa on, että ohjelman rahoitustarpeet ovat sen nykyisiä 
määrärahoja suuremmat. Vaikuttaisi aiheelliselta tarkistaa määrärahatarvetta vuoden 2010 
kolmen tärkeimmän tapahtuman yhteydessä: EU 2020 -strategia, seitsemännen TTK-
puiteohjelman väliarviointi sekä rahoituskehyksen väliarviointi, joka käsittää Lissabonin 
sopimuksella luodut uudet politiikan alat. Joustovälineen käyttö ja toimielinten sopimuksen 
37 artiklassa tarkoitetun lainsäädännöllisen joustavuuden hyödyntäminen ovat myös tärkeitä 
työkaluja.

Valmistelija haluaa korostaa lyhyen ja keskipitkän aikavälin limittäisyyttä. Vuosien 2014–
2020 rahoitusstrategian lujuus riippuu suurelta osin siitä, mitä vuosille 2011–2013 päätetään. 
Komission ehdotuksessa on määritelty kaikki yhteisön ohjelman rakentamisen edellyttämät 
osatekijät: tavoitteet, hallintotapa, rahoitus, unionin ulkopuolisten maiden osallistuminen.

Strategiassa on ratkaistava seuraavat kysymykset: infrastruktuurien omistus ja tietojen 
hallinnoinnin toimintalinjat; GMES:n avaruusinfrastruktuurin hankintapolitiikka; 
kansainvälisen yhteistyön järjestäminen unionin ulkopuolisten maiden kanssa; jäsenvaltioiden 
sitoutuminen hankkeiden jatkamiseen.

Vaikka komission ja ESA:n yhteistyö on toiminut hyvin tutkimus- ja kehitysvaiheessa, 
operatiivisessa vaiheessa vaikuttaa mielekkäältä laajentaa kuulemisprosessia. 
Tarkoituksenmukainen ratkaisu on perustaa yhteistyökumppaneiden lautakunta, jonka 
tehtävät täydentävät asetusehdotuksessa perustetun GMES-komitean tehtäviä; näin turvataan 
paitsi ohjelman hallinnon yhdenmukaisuus, myös yksimielisesti useilla tasoilla sovitun 
budjettistrategian käyttöönotto.

Jotta GMES-ohjelman potentiaali saadaan hyödynnettyä, sille on välttämättä myönnettävä 
lisärahoitusta tarkistamalla monivuotista rahoituskehystä; tämä edellyttää komissiolta ja 
jäsenvaltioilta todellista sitoutumista. Budjettivaliokunta kehottaa komissiota esittämään 
ohjelman suurta merkitystä vastaavia ehdotuksia rahoituskehyksen kunnianhimoisen 
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väliarvioinnin yhteydessä, josta määrätään 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten 
sopimuksen liitteenä olevassa 1. julistuksessa.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

(15 a) Lainsäädäntöehdotuksessa esitetyt 
määrärahat ovat monivuotisen 
rahoituskehyksen 2007–2013 
alaotsakkeen 1 a enimmäismäärän 
mukaiset, mutta otsakkeeseen 1 a jäävä 
liikkumavara on hyvin pieni; 
vuosittaisesta määrästä päätetään 
vuosittaisessa talousarviomenettelyssä 17 
päivänä toukokuuta 2006 tehdyn 
toimielinten sopimuksen 37 kohdan 
mukaisesti.
Lissabonin sopimuksen mukanaan 
tuomille EU:n uusille toimivaltuuksille, 
kuten avaruuspolitiikalle, on löydettävä 
asianmukainen rahoitus; GMES-
ohjelman ja erityisesti sen 
avaruuskomponentin asianmukainen 
rahoitus on varmistettava.
Komission olisi toimitettava GMES-
ohjelman puolivälin rahoitusstrategia 
nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 
väliarvioinnin yhteydessä ja liitettävä 
siihen konkreettisia ehdotuksia strategian 
mukauttamiseksi ja tarkistamiseksi 
vuoden 2010 ensimmäisen puoliskon 
loppuun mennessä kaikkia 17 päivänä 
toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten 
sopimuksen, erityisesti 21–23 kohdan, 
sisältämiä järjestelyjä hyödyntäen.
Komission olisi lisäksi toimitettava pitkän 
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aikavälin rahoitusstrategia tulevaa 
monivuotista rahoituskehystä varten 31 
päivään joulukuuta 2010 mennessä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) GMES:n ensivaiheen toimintojen 
koko toteuttamiskaudeksi olisi 
vahvistettava 107 miljoonan euron 
rahoituspuitteet, joita budjettivallan 
käyttäjä pitää talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 
2006 tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen 
toimielinten sopimuksen 37 kohdan 
mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan 
vuosittaisessa talousarviomenettelyssä. 
Tarkoituksena on, että näitä 
rahoituspuitteita täydennetään 
43 miljoonalla eurolla, jotka osoitetaan 
seitsemännen puiteohjelman avaruus-
aihealueesta GMES:n ensivaiheen 
toimintoihin liittyviin tutkimustoimiin.

(16) GMES:n ensivaiheen toimintojen 
koko toteuttamiskaudeksi olisi 
vahvistettava 107 miljoonan euron 
rahoituspuitteet, joita budjettivallan 
käyttäjä pitää talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 
2006 tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen 
toimielinten sopimuksen 37 kohdan 
mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan 
vuosittaisessa talousarviomenettelyssä. 
Tarkoituksena on, että näitä 
rahoituspuitteita täydennetään 209 000 000
eurolla, jotka osoitetaan seitsemännen 
puiteohjelman avaruus-aihealueesta 
GMES:n ensivaiheen toimintoihin liittyviin 
tutkimustoimiin. Näitä kahta 
rahoituslähdettä on hallinnoitava 
koordinoidusti, jotta GMES-palvelujen 
toteuttamisessa tapahtuisi todellista 
edistystä. Seitsemännen puiteohjelman 
määrärahoja käytettäessä olisi 
noudatettava tinkimättä puiteohjelman 
tavoitteita ja perusteita.

Perustelu

On tärkeää mainita 7. TTK-puiteohjelmasta GMES-ohjelmaan osoitetut määrärahat 
kokonaisuudessaan eli puiteohjelman avaruus-aihealueesta GMES:lle varatut 43 miljoonaa 
euroa, jotka on järjesteltävä uudelleen, sekä 166 miljoonaa euroa, jotka ovat jo käytössä 
puiteohjelman GMES-osuudessa. On myös korostettava eri rahoituslähteiden koordinoidun 
hallinnon tärkeyttä.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Komission olisi huolehdittava 
rahoitussuunnittelussaan, että GMES-
ohjelman ensivaiheen toiminnan (2011–
2013) aikana ja sen päätyttyä 
varmistetaan jatkuva tietojen saanti ja että 
palveluja voidaan käyttää ilman 
keskeytyksiä ja rajoituksia.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Komission olisi esitettävä
keskipitkän ja pitkän aikavälin 
rahoitusstrategia GMES-ohjelmaa ja 
erityisesti sen avaruuskomponenttia 
varten, johon kuuluvat Sentinel A 
-hankkeiden loppuosa, Sentinel B 
-satelliittien laukaiseminen ja Sentinel C 
-hankkeiden alustavat määrärahat. 
Strategiassa olisi tarkasteltava ja 
arvioitava kaikkia GMES:n 
rahoitusmahdollisuuksia. Komission on 
kuultava yhteistyökumppaneiden 
lautakuntaa ennen kuin se esittää 
lopullisen strategian.

Perustelu

On arvioitava, kuinka paljon GMES:n rahoitukseen on käytettävissä varoja sekä nykyisessä 
2007–2013 rahoituskehyksessä että sen päätyttyä ja laadittava pitkän aikavälin strategia, kun 
yhteistyökumppaneiden lautakuntaa on kuultu. Lisäksi on yksilöitävä ne erityisesti 
avaruuskomponentin vielä kattamattomat tarpeet, jotka ilmoitetaan asiakirjassa 
KOM(2009)0589 "Ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuinen seuranta (GMES): 
avaruuskomponentin haasteet ja uudet vaiheet", ja joita varten komissio ei ole tehnyt 
rahoitusehdotuksia.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissiota avustaa 
yhteistyökumppaneiden lautakunta.
Yhteistyökumppaneiden lautakunta on 
jäsenvaltioiden ja komission tärkein 
yhteistyöelin. Se täydentää 11 artiklassa 
tarkoitetun GMES-komitean tehtäviä ja 
varmistaa GMES-ohjelman yleisen 
yhdenmukaisuuden.
Muita asiantuntevia toimijoita voidaan 
kutsua osallistumaan lautakunnan 
työskentelyyn tarkkailijoina.
Yhteistyökumppaneiden lautakunnan 
tehtäviin kuuluvat erityisesti seuraavat:
– GMES-ohjelman yleisen toiminnan 
määrittely ja ohjelman kehittämisen 
varmistaminen
– yhteistyökumppaneiden osallistumisen 
seuraaminen niiden tietojen, tuotteiden ja 
infrastruktuurin käyttöön saamiseksi
– komission avustaminen GMES-
ohjelman 9 a artiklassa tarkoitetun 
keskipitkän ja pitkän aikavälin 
rahoitusstrategian määrittelyssä.
Yhteistyökumppaneiden lautakunta 
vahvistaa työjärjestyksensä.

Perustelu

Asetusehdotuksen 11 artiklassa tarkoitetun GMES-komitean tehtävä rajoittuu GIO-budjetin 
toteuttamiseen. On luotava komission ja jäsenvaltioiden ja tarvittaessa muidenkin toimijoiden 
pysyvä yhteistyöfoorumi, johon osallistuu korkean tason edustajia. GMES-ohjelman 
moitteettoman toiminnan edellytyksenä on selkeä hallintoarkkitehtuuri, tarkkaan määritelty 
keskipitkän ja pitkän aikavälin strategia ja kaikkien asianomaisten toimijoiden välinen hyvä 
yhteistyö.
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteisön avustuksia voidaan myöntää 
eri muodoissa, kuten 
kumppanuuspuitesopimusten mukaisesti, 
taikka yhteisrahoituksena, joka annetaan 
toiminta-avustuksina tai yksittäistoimiin 
myönnettävinä avustuksina. Toiminta-
avustukseen, joka annetaan yhteisöille, 
joiden toiminta tähtää Euroopan yleiseen 
etuun, ei sovelleta tuen asteittaista 
alenemista koskevia varainhoitoasetuksen 
säännöksiä. Avustuksiin sovellettava 
yhteisrahoituksen enimmäisosuus 
vahvistetaan 11 artiklan 3 kohdan 
mukaisella menettelyllä.

2. GMES-ohjelman täytäntöönpanossa 
käytetään ensisijaisena rahoitusvälineenä 
julkisia hankintoja. Yhteisön avustuksia 
voidaan perustelluissa tapauksissa 
myöntää eri muodoissa, kuten 
kumppanuuspuitesopimusten mukaisesti, 
taikka yhteisrahoituksena, joka annetaan 
toiminta-avustuksina tai yksittäistoimiin 
myönnettävinä avustuksina. Toiminta-
avustukseen, joka annetaan yhteisöille, 
joiden toiminta tähtää Euroopan yleiseen
etuun, ei sovelleta tuen asteittaista 
alenemista koskevia varainhoitoasetuksen 
säännöksiä. Avustuksiin sovellettava 
yhteisrahoituksen enimmäisosuus 
vahvistetaan 11 artiklan 3 kohdan 
mukaisella menettelyllä.

Justification

Julkisia hankintoja koskevia sopimuksia olisi käytettävä tavanomaisena rahoitusvälineenä. 
Perustelluissa tapauksissa rahoitus voidaan myöntää julkisia hankintoja koskeviin 
sopimuksiin liittyvinä tukina.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Komissio esittää nykyisen monivuotisen 
rahoituskehyksen väliarvioinnin, 
mukauttamisen ja tarkistamisen 
yhteydessä ehdotuksen GMES-ohjelman 
ja erityisesti sen avaruuskomponentin 
rahoituksen jatkamisesta vuoden 2010 
ensimmäisen puoliskon loppuun 
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mennessä.
Komissio laatii myös 
yhteistyökumppaneiden lautakuntaa 
kuultuaan GMES-ohjelman pitkän 
aikavälin rahoitusstrategian seuraavaa 
monivuotista rahoituskehystä varten 31 
päivään joulukuuta 2010 mennessä.
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