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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. palauttaa mieliin, että Lissabonin sopimuksessa on uusi artikla (189 artikla), jossa 
määrätään, että unioni kehittää eurooppalaisen avaruuspolitiikan edistääkseen tieteellistä 
ja teknistä kehitystä, teollisuuden kilpailukykyä sekä tutkimusta, teknologista kehittämistä 
ja avaruuden tutkimusta; katsoo, että EU:n avaruuspolitiikka ei saa edistää avaruuden 
militarisointia;

2. katsoo, että avaruusohjelmien asianmukainen hyödyntäminen vähentäisi asianomaisten 
alojen kuluja huomattavasti ja hyödyttäisi edelleen alueita ja paikallisyhteisöjä;

3. korostaa Galileo- ja EGNOS-avaruusohjelmien perustavanlaatuista merkitystä, jotta 
avaruuspolitiikka voisi hyödyttää kansalaisia mahdollisimman paljon; kehottaa panemaan 
nämä ohjelmat nopeasti täytäntöön;

4. korostaa jälleen GMES-ohjelman merkitystä, sillä kyseessä on maan havainnointiohjelma, 
joka on keskeinen väline ilmastonmuutoksen ja ympäristön pilaantumisen torjunnassa; 
toteaa, että GMES mahdollistaa kansallisella, alueellisella ja maailmanlaajuisella tasolla 
tapahtuvan tietojen hankinnan ja analysoinnin avulla yksityiskohtaisten ja hyödyllisten 
tietojen keruun ilmaston sekä meri- ja maaympäristön seurannan, 
väestönsuojelutoiminnan, riskientorjunnan, hälytysjärjestelmien, luonnollisten tai ihmisen 
aiheuttamien katastrofien jälkeen tapahtuvan kriisinhallinnan ja pelastustoimien, meri- ja 
rannikkoalueiden valvonnan, maatalouden kehittämisen, vesihuollon ja maaperän 
hallinnoinnin ja aluesuunnittelun aloilla, siten että käytetään innovatiivista 
ympäristöarviointia ja -raportointia, jossa voidaan yhdistää avaruustiedot ja paikalla 
kerätyt tiedot; korostaa GMES-ohjelman merkitystä Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
saavuttamisessa ja kasvun ja vihreän talouden sekä teknologiaan ja infrastruktuuriin 
tehtävien pitkäaikaisten investointien tukemisessa, jotka ovat Euroopan unionin ja 
kaikkien ympäristöpolitiikkaan vahvasti sitoutuneiden jäsenvaltioiden painopistealueita;

5. pitää valitettavana, että komission ehdotuksessa rahoituskehykseksi vuosiksi 2014–2020 
ei mainita lainkaan GMES-ohjelmaa, ja uskoo, että jos jäsenvaltioita pyydetään kattamaan 
edelleen ohjelman käynnistämiseen ja vuosittaiseen toimintaan tarvittavat kulut, tämä 
johtaa pidemmällä aikavälillä kustannusten kasvuun, epätasa-arvoon tietojen saannissa ja 
hyödyissä unionin kansalaisille, luultavasti ohjelman väliaikaiseen keskeyttämiseen ja 
siitä johtuvaan tietojen saannin keskeytymiseen sekä loppujen lopuksi riippuvuuteen 
muista kuin eurooppalaisista avaruusinfrastruktuureista, mikä asettaa muut siihen liittyvät 
alat vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen;

6. korostaa, että GMES-ohjelman kulut on jo katettu vuoden 2013 loppuun asti ja niiden 
kokonaissumma on 3 miljardia euroa (satelliittien kokonaiskulut ovat noin 2,3 miljardia 
euroa, sen lisäksi palveluihin liittyvät kulut noin 700 miljoonaa euroa) ja että ohjelman 
toimintamenot vuosina 2014–2020 ovat vuodessa keskimäärin 850 miljoonaa euroa; 



PE472.221v03-00 4/5 AD\881869FI.doc

FI

kehottaa komissiota edistämään julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia ja 
hankkimaan enemmän yksityistä pääomaa;

7. toteaa lisäksi, että sisällyttämällä GMES-ohjelman rahoitus monivuotiseen 
rahoituskehykseen 2014–2020 vältettäisiin se, että tutkimuksen puiteohjelmaan palvelujen 
ja tietojen alalla jo tehdyt investoinnit jäisivät hyödyttömiksi;

8. panee merkille sosiaalisen hyödyn, joka koituu GMES-palvelujen käyttäjille, joille 
jatkuvuus ja kestävyys ovat olennaisen tärkeitä, jotta he voivat hyödyntää 
mahdollisimman hyvin ohjelman tarjoamaa seurantainfrastruktuuria;

9. toteaa jälleen, että GMES-ohjelma on etusijalla eurooppalaisessa avaruuspolitiikassa ja että 
se sen vuoksi olisi sisällytettävä unionin talousarvioon, jotta Euroopan unioni voi pysyä 
Eurooppa 2020-strategian sitoumuksissaan ja torjua samalla ilmastonmuutosta.
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