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LYHYET PERUSTELUT

Ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuista seurantaa koskeva asetus ja siihen liittyvät 
alkutoimet muodostavat uusimman elementin monivuotisessa strategiassa, jolla Euroopalle 
pyritään luomaan omat valmiudet maanhavainnointiin ympäristön ja turvallisuuden aloilla. 
Tämän ehdotuksen merkittävyyttä korostavat entisestään äskettäiset havainnot, joiden 
perusteella ilmastonmuutoksen vaikutusten seurantaa on lisättävä. Itse asiassa aiemman 
seurannan tuottamat tiedot eivät ole olleet parametrien osalta riittävän täydellisiä tai tietoja ei 
ole ollut saatavilla jatkuvasti. 

Jotta tähän tulisi parannus, GMES koostuu kolmesta pääkomponentista.

1. Avaruus
Tässä on kyse avaruudesta suoritettavan havainnoinnin infrastruktuurista, jolla huolehditaan 
tietotarpeista erityisesti maata ja ilmakehää koskevien parametrien ja meritieteellisten 
parametrien perusteella. Tässä komponentissa pyritään kehittämään ja toteuttamaan 
Sentinel-satelliittihankkeita. Euroopan avaruusjärjestö ESA huolehtii yhteensovittamisesta.

2. In situ -laitteistot (maan pinnalla tehtävä kaukohavainnointi mukaan lukien)
Tämä perustuu erilaisiin laitteisiin ja välineisiin, joiden omistus ja käyttö jakaantuvat 
kansalliselle, alueelliselle tai hallitusten väliselle tasolle. 

3. Palvelut
Tällä komponentilla varmistetaan tietojen saatavuus usealta aihealueelta, jotka ulottuvat 
ilmastonmuutokseen mukautumisesta ja ilmastonmuutoksen hillitsemisestä turvallisuuteen 
sekä maan, merien ja ilmakehän tarkkailuun.

Valmistelija pitää komission ehdotusta myönteisenä ja merkittävänä välineenä, jolla 
reagoidaan kasvaneisiin tutkimus- ja väestönsuojelutarpeisiin, kun otetaan huomioon, miten 
vakavia ympäristön maailmanlaajuisen lämpenemisen vaikutukset ovat. Käsiteltävänä oleva 
asetusehdotus merkitsee GMES-ohjelman operatiivisen vaiheen käynnistymistä, ja se antaa 
meille välineet maata, meriä ja ilmakehää koskevan täsmällisen tiedon keräämiseen. Eräinä 
esimerkkeinä mitattavissa olevista ilmaisimista voisi mainita valtamerten suolapitoisuuden, 
biomassan kosteuden ja merenpinnan tasot. Hyötyä saadaan myös siitä, että laajojen 
katastrofien, kuten öljypäästöjen, metsäpalojen, tulvien ja maanvieremien, ehkäisemistä ja 
hoitamista koskeva kapasiteettimme vahvistuu. GMES on myös ratkaisevan tärkeä 
päästökauppajärjestelmän hallinnoinnin ja päästöjen valvonnan kannalta. Ohjelman kolmea 
komponenttia koskevassa rahoitusstrategiassa on turvauduttu priorisointiin, jolloin on pidetty 
mielessä, että rahoitusjärjestelyissä on säädetty, että kansallisten hallitusten ja muiden 
julkisten ja yksityisten elinten toimet rajataan lähinnä in situ- komponenttiin ja 
palvelukomponenttiin.

Ohjelmasta saattaa myös seurata sivutuotteena pk-yritysten ja etenkin tutkimusalan 
pk-yritysten kasvua nykyisessä talouskriisissäkin. Eurooppalaiset teollisuudenalat asettavat 
GMES-ohjelmaa koskevat standardit, mikä parantaa niiden kilpailukykyä globaaleilla 
markkinoilla. 
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Kansainvälisen yhteistyön yhteydessä on syytä mainita, että maailmanlaajuinen 
maanhavainnointijärjestelmä (GEOSS) olisi syytä mainita asetustekstissä, koska osa 
GMES-ohjelman toteuttamiseen tarvittavasta rahoituksesta kanavoidaan kyseiseen koko 
maailman kattavaan järjestelmään, jota EU tukee virallisesti.
Valmistelija ehdottaa myös, että komission pitäisi korostaa ehdotuksessaan eräitä 
tietotekniikkaa koskevia näkökohtia, sillä tietotekniikalla on erityistä merkitystä 
satelliittiteknologian ja Euroopan ympäristökeskuksen kannalta etenkin silloin kun virasto 
sovittaa yhteen käyttäjien (viranomaisten) tarpeita koskevia asioita.

Lopuksi todettakoon, että avaruuskomponentin rahoituksen rakenne on erittäin huolestuttava: 
asetusehdotus kattaa pelkästään vuosien 2011–2013 tarpeet. ESAn tekemät 
Sentinel-satelliittien käynnistämistä koskevat sitoumukset edellyttävät kuitenkin täsmällistä ja 
oikea-aikaista valmistelua ja merkitsevät valtavia menoja, kun satelliitit todella laukaistaan 
radalleen, kaavailujen mukaan vuosina 2014–2017. Tätä kautta varten ei ole vielä tehty 
rahoitusnäkymiä koskevia päätöksiä. Tämän vuoksi hankkeeseen liittyy epävarmuuksia 
siirtymäkaudella (tammikuu–joulukuu 2014), jolloin varoja ei kohdenneta, vaikka avaruutta 
koskevia hankintoja tekeville teollisuudenaloille joudutaan maksamaan tarjotuista palveluista. 
Valmistelija pyytää komissiota ja neuvostoa tarttumaan tähän ongelmaan ja löytämään siihen 
asianmukaisen ratkaisun.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) palvelukomponentti, jolla huolehditaan 
seuraaviin aihealueisiin liittyvien tietojen 
saatavuudesta:

(a) palvelukomponentti, jolla huolehditaan 
seuraaviin aihealueisiin liittyvien tietojen 
saatavuudesta:

– ilmastonmuutokseen mukautuminen ja 
sen hillitseminen

– maakartoitus – maakartoitus ja meriympäristön ja 
ilmakehän seuranta

– hätätilanteiden hallinta – hätätilanteiden hallinta
– turvallisuus – turvallisuus
– meriympäristön seuranta
– ilmakehän seuranta
– ilmastonmuutokseen mukautuminen ja 
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sen hillitseminen

Perustelu

Luettelon sanamuotoa ja järjestystä on muutettu, koska ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia 
on syytä korostaa GMES-toimien ensimmäisenä painopistealueena.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan komissio huolehtii GMES-
ohjelman ja kansallisen, yhteisön ja 
kansainvälisen tason toimien 
koordinoinnista. 

1. Euroopan komissio huolehtii 
GMES-ohjelman ja kansallisen, yhteisön ja 
kansainvälisen tason, kuten 
maailmanlaajuisen 
maanhavainnointijärjestelmän (GEOSS), 
toimien koordinoinnista.

Perustelu

GEOSS olisi mainittava erikseen, kun otetaan huomioon, missä määrin Eurooppa hyödyttää 
sitä GMES-ohjelmallaan.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

GMES:n avaruuskomponentin 
toteuttaminen annetaan tehtäväksi 
Euroopan avaruusjärjestölle, joka 
tarvittaessa hyödyntää Euroopan 
sääsatelliittijärjestön EUMETSATin 
asiantuntemusta.

GMES:n avaruuskomponentin 
toteuttaminen annetaan tehtäväksi 
Euroopan avaruusjärjestölle, joka 
tarvittaessa hyödyntää Euroopan 
sääsatelliittijärjestön EUMETSATin 
asiantuntemusta, kun taas Euroopan 
ympäristökeskus huolehtii in
situ -laitteistoja ja käyttäjien tarpeita 
koskevasta yhteensovittamisesta ja 
palveluhallinnan edistämisestä.
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Perustelu

GMES-ohjelman toteuttamisessa olisi korostettava Euroopan ympäristökeskuksen asemaa.



AD\806209FI.doc 7/7 PE430.605v02-00

FI

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko Eurooppalainen maapallon havainnointiohjelma (GMES) (2011–2013)

Viiteasiakirjat KOM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD)

Asiasta vastaava valiokunta ITRE

Lausunnon antanut valiokunta
       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI
14.7.2009

Valmistelija
       Nimitetty (pvä)

Vittorio Prodi
9.9.2009

Valiokuntakäsittely 2.12.2009

Hyväksytty (pvä) 23.2.2010

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

42
0
0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

János Áder, Elena Oana Antonescu, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, 
Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Bas Eickhout, Edite 
Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Jolanta 
Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo 
Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, 
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana 
Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, 
Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore 
Tatarella, Anja Weisgerber, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Jutta Haug, Veronica Lope Fontagné, Anna Záborská, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska


