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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute 
ja energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et Lissaboni lepingus on uus artikkel (artikkel 189), millega nähakse ette 
Euroopa kosmosepoliitika väljatöötamine, et edendada teadusuuringute, tehnoloogia 
arendamise ning uurimistegevuse abil teaduse ja tehnika progressi ning tööstuse 
konkurentsivõimet; on seisukohal, et ELi kosmosepoliitikaga ei tohi edendada kosmose 
militariseerimist;

2. on seisukohal, et kui kosmoseprogramme kasutataks õigesti, võiksid asjaomaste sektorite 
kulud märkimisväärselt väheneda ning järgmise tasandi kasu võiksid saada piirkonnad ja 
kohalikud kogukonnad;

3. rõhutab kosmoseprogrammide Galileo ja EGNOS suurt tähtsust seoses sellega, et 
kosmosepoliitikast oleks Euroopa Liidu kodanikel transpordivaldkonnas võimalikult palju 
kasu; nõuab nende programmide kiiret arendamist;

4. kinnitab veel kord maavaatlussüsteemi GMES tähtsust, mis on oluline kliimamuutuse ja 
keskkonnaseisundi halvenemisega võitlemise vahend; märgib, et riikliku, piirkondliku ja 
ülemaailmse tasandi teabe saamise ja analüüsimisega võimaldab GMES koguda 
üksikasjalikke ja kasulikke andmeid atmosfääri, mere ja maa seire, kodanikukaitse, 
riskiennetuse, varajase hoiatuse süsteemide, keskkonna-, loodus- või inimtegevusest 
tingitud katastroofide korral hädaolukordade ohjamise ja päästeoperatsioonide, mere- ja 
rannikuseire, põllumajanduse arengu, veemajanduse ja pinnasekaitse ning piirkondliku 
planeerimise kohta, kasutades uuenduslikku keskkonnamõju hindamise ning 
raporteerimistehnoloogiat, mis suudab ühendada ruumi- ja kohapeal kogutud andmeid; 
rõhutab, kui tähtis on GMESi panus Euroopa 2020. strateegia eesmärkide saavutamisse 
ning majanduskasvu ja keskkonnasõbraliku majanduse ning tehnoloogiasse ja 
infrastruktuuri tehtavate pikaajaliste investeeringute toetamisse, mis on Euroopa Liidu ja 
kõigi tugevalt keskkonnapoliitikale pühendunud liikmesriikide prioriteet;

5. peab kahetsusväärseks, et komisjoni kavandatud mitmeaastases finantsraamistikus 
aastateks 2014–2020 on programm GMES täielikult välja jäetud, ning usub, et kui 
liikmesriigid jätkaksid selle programmi käivitamise ja käigushoidmise iga-aastaste kulude 
katmist, võib see pikas perspektiivis kaasa tuua suuremaid kulud, erinevused saadavale 
teabele juurdepääsus ja ELi kodanike saadavas kasus, ning et on võimalik, et programm 
ajutiselt katkestatakse, mille tagajärjel tekiks lünk andmete kogumises ning lõpuks 
sõltuvus Euroopale mittekuuluvast kosmoseinfrastruktuurist, mistõttu selle sektoriga 
seotud tööstus satuks ebakindlasse majanduslikku olukorda;

6. rõhutab, et programmi GMES kulud on kaetud kuni 2013. aastani 3 miljardi euro ulatuses 
(millest u 2,3 miljardit eurot on eraldatud satelliitidele ja 700 miljonit eurot nendega 
seotud teenustele) ning et programmi tegevuskulud aastatel 2014–2020 on hinnanguliselt 
keskmiselt 850 miljonit eurot aastas; kutsub komisjoni üles edendama avaliku ja 
erasektori partnerlust ning meelitama juurde rohkem erasektori kapitali;
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7. kordab, et programmi GMES rahastamise lisamine 2014.–2020. aasta mitmeaastasesse 
finantsraamistikku aitaks vältida investeeringute senist raiskamist teenuste ja teabe 
valdkonna seitsmendas teadusuuringute raamprogrammis;

8. tunnistab sotsiaalset kasu GMES teenuste kasutajatele, kelle jaoks on kõige tähtsam 
järjepidevus ja jätkusuutlikus, et saada suurimat kasu programmi pakutud 
vaatlusinfrastruktuuridest;

9. kinnitab, et programm GMES on ELi kosmosepoliitika prioriteet ning seetõttu tuleks 
lisada see Euroopa Liidu eelarvesse, mis võimaldaks ELil kinni pidada oma 2020. aasta 
strateegia kohustustest ning samas võidelda kliimamuutuse vastu. 
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