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Tarkistus 1
Carl Schlyter

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että EU:n avaruuspolitiikka ei 
saa edistää avaruuden militarisointia; 
katsoo tähän liittyen, että kaikki Galileon 
tai GMESin sotilaallinen käyttö on 
rahoitettava jäsenvaltioiden 
puolustusbudjeteista eikä sitä missään
tapauksessa saa rahoittaa EU:n 
talousarviosta;

Or. en

Tarkistus 2
Jiří Maštálka
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa Galileo- ja 
EGNOS-avaruusohjelmien 
perustavanlaatuista merkitystä, jotta
avaruuspolitiikasta voisi hyödyttää 
kansalaisia mahdollisimman paljon
kuljetusten alalla; kehottaa panemaan 
nämä ohjelmat nopeasti täytäntöön
unionin sisämarkkinoiden 
harmonisoimiseksi;

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

Or. en

Tarkistus 3
Rolandas Paksas
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa Galileo- ja 
EGNOS-avaruusohjelmien 
perustavanlaatuista merkitystä, jotta
avaruuspolitiikasta voisi hyödyttää 
kansalaisia mahdollisimman paljon 
kuljetusten alalla; kehottaa panemaan nämä 
ohjelmat nopeasti täytäntöön unionin 
sisämarkkinoiden harmonisoimiseksi;

2. korostaa Galileo- ja 
EGNOS-avaruusohjelmien 
perustavanlaatuista merkitystä, jotta
avaruuspolitiikka voisi hyödyttää 
kansalaisia mahdollisimman paljon 
kuljetusten alalla; kehottaa panemaan nämä 
ohjelmat nopeasti täytäntöön, sillä ne 
tukevat suoraan kilpailukykyä ja 
innovointia, tarjoavat institutionaaliset 
markkinat huipputeknologialle ja samalla 
edesauttavat unionin
kuluttajapalvelumarkkinoiden luomista ja 
unionin sisämarkkinoiden
harmonisoimista;

Or. lt

Tarkistus 4
Carl Schlyter, Jiří Maštálka

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa GMES-ohjelman merkitystä, 
sillä kyseessä on maan 
havainnointiohjelma, jonka avulla 
tuotetaan maailmanlaajuisesti helposti 
saatavilla olevia tietoja: tietojen 
hankkiminen ja analysointi sekä 
yksityiskohtaisten ja hyödyllisten tietojen 
välittäminen väestönsuojelutoimintaa 
varten maanjäristysten, tsunamien tai 
muiden luonnonkatastrofien jälkeen;
katsoo, että Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet huomioon ottaen GMES on 
tärkeä väline ilmastonmuutoksen 
torjunnassa maailmanlaajuisesti;

3. korostaa GMES-ohjelman merkitystä, 
sillä kyseessä on maan 
havainnointiohjelma, jonka avulla 
tuotetaan maailmanlaajuisesti helposti 
saatavilla olevia tietoja: tietojen 
hankkiminen ja analysointi sekä 
yksityiskohtaisten ja hyödyllisten tietojen 
välittäminen ympäristöseurantaa ja 
ympäristöpolitiikan suunnittelussa 
avustamista varten sekä 
väestönsuojelutoimintaa varten 
maanjäristysten, tsunamien tai muiden 
luonnonkatastrofien jälkeen; katsoo, että 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet 
huomioon ottaen GMES on tärkeä väline 
ilmastonmuutoksen torjunnassa 
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maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistus 5
Salvatore Tatarella

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa GMES-ohjelman merkitystä, 
sillä kyseessä on maan 
havainnointiohjelma, jonka avulla 
tuotetaan maailmanlaajuisesti helposti 
saatavilla olevia tietoja: tietojen 
hankkiminen ja analysointi sekä 
yksityiskohtaisten ja hyödyllisten tietojen 
välittäminen väestönsuojelutoimintaa 
varten maanjäristysten, tsunamien tai 
muiden luonnonkatastrofien jälkeen;
katsoo, että Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet huomioon ottaen GMES on 
tärkeä väline ilmastonmuutoksen 
torjunnassa maailmanlaajuisesti;

3. korostaa GMES-ohjelman merkitystä, 
sillä kyseessä on maan 
havainnointiohjelma, jonka avulla 
tuotetaan maailmanlaajuisesti helposti 
saatavilla olevia tietoja: tietojen 
hankkiminen ja analysointi sekä 
yksityiskohtaisten ja hyödyllisten tietojen 
välittäminen ympäristöseurantaa ja
väestönsuojelutoimintaa varten 
maanjäristysten, tsunamien tai muiden 
luonnonkatastrofien jälkeen; katsoo, että 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet 
huomioon ottaen GMES on tärkeä väline 
ilmastonmuutoksen torjunnassa 
maailmanlaajuisesti;

Or. it

Tarkistus 6
Bill Newton Dunn

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa GMES-ohjelman merkitystä, 
sillä kyseessä on maan 
havainnointiohjelma, jonka avulla 
tuotetaan maailmanlaajuisesti helposti 
saatavilla olevia tietoja: tietojen 
hankkiminen ja analysointi sekä 

3. korostaa GMES-ohjelman merkitystä, 
sillä kyseessä on maan 
havainnointiohjelma, jolla on 
tulevaisuudessa keskeinen asema 
ilmastonmuutoksen ja ympäristön 
pilaantumisen torjunnassa; katsoo, että 
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yksityiskohtaisten ja hyödyllisten tietojen 
välittäminen väestönsuojelutoimintaa 
varten maanjäristysten, tsunamien tai 
muiden luonnonkatastrofien jälkeen;
katsoo, että Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet huomioon ottaen GMES on 
tärkeä väline ilmastonmuutoksen 
torjunnassa maailmanlaajuisesti;

GMES tarjoaa maailmanlaajuisesti 
helposti saatavilla olevia tietoja ja on 
elintärkeä tietojen hankinnan ja 
analysoinnin kannalta sekä 
yksityiskohtaisten ja hyödyllisten tietojen 
keruussa niille, jotka osallistuvat 
ympäristön seurantaan ja 
väestönsuojelutoimintaan; katsoo, että 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet 
huomioon ottaen GMES on perustavaa 
laatua oleva väline ilmastonmuutoksen 
torjunnassa maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistus 7
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa GMES-ohjelman merkitystä, 
sillä kyseessä on maan 
havainnointiohjelma, jonka avulla 
tuotetaan maailmanlaajuisesti helposti 
saatavilla olevia tietoja: tietojen 
hankkiminen ja analysointi sekä 
yksityiskohtaisten ja hyödyllisten tietojen 
välittäminen väestönsuojelutoimintaa 
varten maanjäristysten, tsunamien tai 
muiden luonnonkatastrofien jälkeen;
katsoo, että Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet huomioon ottaen GMES on 
tärkeä väline ilmastonmuutoksen 
torjunnassa maailmanlaajuisesti;

3. korostaa GMES-ohjelman merkitystä, 
sillä kyseessä on maan 
havainnointiohjelma, jonka avulla 
tuotetaan maailmanlaajuisesti helposti 
saatavilla olevia tietoja; korostaa 
satelliittivälitteisten palvelujen merkitystä 
erityisesti pelastustoimille luonnon- tai 
ympäristökatastrofin yhteydessä; katsoo, 
että Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet 
huomioon ottaen GMES on tärkeä väline 
ilmastonmuutoksen torjunnassa 
maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistus 8
Vittorio Prodi
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa GMES-ohjelman merkitystä, 
sillä kyseessä on maan 
havainnointiohjelma, jonka avulla 
tuotetaan maailmanlaajuisesti helposti 
saatavilla olevia tietoja: tietojen
hankkiminen ja analysointi sekä 
yksityiskohtaisten ja hyödyllisten tietojen
välittäminen väestönsuojelutoimintaa
varten maanjäristysten, tsunamien tai 
muiden luonnonkatastrofien jälkeen;
katsoo, että Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet huomioon ottaen GMES on 
tärkeä väline ilmastonmuutoksen 
torjunnassa maailmanlaajuisesti;

3. korostaa GMES-ohjelman merkitystä, 
sillä kyseessä on maan 
havainnointiohjelma, jonka avulla 
tuotetaan maailmanlaajuisesti helposti 
saatavilla olevia tietoja; panee merkille 
keskeisen roolin, joka sillä voi olla tietojen
hankkimisessa ja analysoinnissa sekä 
yksityiskohtaisten ja hyödyllisten tietojen
välittämisessä ilmakehän sekä meri- ja 
maaympäristön seurantaa ja 
väestönsuojelutarkoituksia varten
esimerkiksi maanjäristysten, tsunamien tai 
muiden luonnonkatastrofien yhteydessä; 
katsoo, että Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet huomioon ottaen GMES on 
tärkeä väline ilmastonmuutoksen 
torjunnassa maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistus 9
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa GMES-ohjelman merkitystä, 
sillä kyseessä on maan 
havainnointiohjelma, jonka avulla 
tuotetaan maailmanlaajuisesti helposti 
saatavilla olevia tietoja: tietojen 
hankkiminen ja analysointi sekä 
yksityiskohtaisten ja hyödyllisten tietojen 
välittäminen väestönsuojelutoimintaa 
varten maanjäristysten, tsunamien tai 
muiden luonnonkatastrofien jälkeen; 
katsoo, että Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet huomioon ottaen GMES on 
tärkeä väline ilmastonmuutoksen 

3. korostaa GMES-ohjelman merkitystä, 
sillä kyseessä on maan 
havainnointiohjelma, jonka avulla 
tuotetaan maailmanlaajuisesti helposti 
saatavilla olevia tietoja: tietojen 
hankkiminen ja analysointi sekä 
yksityiskohtaisten ja hyödyllisten tietojen 
välittäminen väestönsuojelutoimintaa 
varten maanjäristysten, tsunamien tai 
muiden luonnonkatastrofien jälkeen; 
katsoo, että Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet huomioon ottaen GMES on 
tärkeä väline ilmastonmuutoksen 
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torjunnassa maailmanlaajuisesti; torjunnassa maailmanlaajuisesti ja vastaa 
myös yhteiskunnan tarpeisiin 
yleisemmällä tasolla sekä tarjoaa 
ratkaisuja maatalouden, kalastuksen, 
liikenteen ja alueellisen kehityksen 
kehittämiseen liittyviin ongelmiin;

Or. lt

Tarkistus 10
Elisabetta Gardini

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa GMES-ohjelman merkitystä, 
sillä kyseessä on maan 
havainnointiohjelma, jonka avulla 
tuotetaan maailmanlaajuisesti helposti 
saatavilla olevia tietoja: tietojen 
hankkiminen ja analysointi sekä 
yksityiskohtaisten ja hyödyllisten tietojen 
välittäminen väestönsuojelutoimintaa
varten maanjäristysten, tsunamien tai 
muiden luonnonkatastrofien jälkeen;
katsoo, että Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet huomioon ottaen GMES on 
tärkeä väline ilmastonmuutoksen 
torjunnassa maailmanlaajuisesti;

3. korostaa GMES-ohjelman merkitystä, 
sillä kyseessä on maan 
havainnointiohjelma, jonka avulla 
tuotetaan kansallisesti, alueellisesti ja
maailmanlaajuisesti helposti saatavilla 
olevia tietoja: tietojen hankkiminen ja 
analysointi sekä yksityiskohtaisten ja 
hyödyllisten tietojen välittäminen
väestönsuojelutoimintaan sisältyviä 
riskientorjuntaa, hälytysjärjestelmiä,
kriisinhallintaa ja pelastustoimia varten 
maanjäristysten, tsunamien tai muiden 
luonnonkatastrofien jälkeen; katsoo, että 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet 
huomioon ottaen GMES on tärkeä väline 
ilmastonmuutoksen torjunnassa 
maailmanlaajuisesti sekä meriympäristön 
ja rannikoiden seurannassa, 
vesihuollossa ja maaperän ja alueiden 
hallinnassa käytettäessä innovatiivista 
ympäristöarviointia ja -raportointia, jossa 
voidaan yhdistää avaruustiedot ja paikalla 
kerätyt tiedot;

Or. it
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Tarkistus 11
Salvatore Tatarella

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa GMES-ohjelman merkitystä 
ja sen mahdollista panosta Eurooppa 
2020 -tavoitteiden saavuttamisessa, sillä 
se tarjoaa tietoa tavoista torjua 
ilmastonmuutosta sekä taustatietoa 
vihreää taloutta ja teknologia- ja 
infrastruktuuri-investointeja varten;

Or. it

Tarkistus 12
Salvatore Tatarella

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. antaa tunnustusta GMES-ohjelman
nykykäytölle kriisinhallinnassa, erityisesti 
tulvatilanteissa ja humanitaarisissa 
katastrofeissa;

Or. it

Tarkistus 13
Salvatore Tatarella

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. korostaa, että GMES-ohjelma ei 
koske pelkästään infrastruktuuria, vaan 
sen tavoitteena on tarjota ympäristöön ja 
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turvallisuuteen liittyviä palveluja; toteaa, 
että nämä ovat Euroopan unionin ja 
kaikkien ympäristöpolitiikkaan vahvasti 
sitoutuneiden jäsenvaltioiden 
painopistealueita;

Or. it

Tarkistus 14
Bill Newton Dunn

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa GMES-ohjelman merkitystä 
Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
saavuttamisessa, sillä se tarjoaa 
ilmastonmuutoksen torjunnassa ja kasvun 
ja vihreän talouden tukemisessa 
tarvittavaa tietoa sekä pitkäaikaisia 
investointeja teknologiaan ja 
infrastruktuuriin;

Or. en

Tarkistus 15
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. palauttaa mieliin, että komission 
rahoitusehdotuksessa vuosiksi 2014–2020 
ei oteta lainkaan huomioon
GMES-ohjelmaa, ja pyytää jäsenvaltioita 
kattamaan edelleen ohjelman 
käynnistämiseen ja vuosittaiseen 
toimintaan tarvittavat kulut; katsoo, että 
tämä johtaisi mahdollisesti ohjelman 
väliaikaiseen keskeyttämiseen, siitä 

4. palauttaa mieliin, että komission 
rahoitusehdotuksessa vuosiksi 2014–2020 
ei oteta lainkaan huomioon
GMES-ohjelman rahoitusta, ja pyytää 
jäsenvaltioita kattamaan edelleen ohjelman 
käynnistämiseen ja vuosittaiseen 
toimintaan tarvittavat kulut; katsoo, että 
tämä johtaisi mahdollisesti ohjelman 
väliaikaiseen keskeyttämiseen, siitä 
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aiheutuvaan tietojen saannin 
keskeytymiseen sekä riippuvuuteen muista 
kuin eurooppalaisista 
avaruusinfrastruktuureista;

aiheutuvaan tietojen saannin 
keskeytymiseen sekä riippuvuuteen muista 
kuin eurooppalaisista 
avaruusinfrastruktuureista;

Or. it

Tarkistus 16
Bill Newton Dunn

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. palauttaa mieliin, että komission 
rahoitusehdotuksessa vuosiksi 2014–2020 
ei oteta lainkaan huomioon
GMES-ohjelmaa, ja pyytää jäsenvaltioita 
kattamaan edelleen ohjelman 
käynnistämiseen ja vuosittaiseen 
toimintaan tarvittavat kulut; katsoo, että 
tämä johtaisi mahdollisesti ohjelman 
väliaikaiseen keskeyttämiseen, siitä 
aiheutuvaan tietojen saannin 
keskeytymiseen sekä riippuvuuteen muista 
kuin eurooppalaisista 
avaruusinfrastruktuureista;

4. palauttaa mieliin, että komission 
rahoitusehdotuksessa vuosiksi 2014–2020 
ei oteta lainkaan huomioon
GMES-ohjelman rahoitusta, ja pyytää 
jäsenvaltioita kattamaan edelleen ohjelman 
käynnistämiseen ja vuosittaiseen 
toimintaan tarvittavat kulut; katsoo, että 
tämä vaarantaa GMES-ohjelman 
tulevaisuuden, johtaa tietojen saannin 
keskeytymiseen sekä riippuvuuteen muista 
kuin eurooppalaisista 
avaruusinfrastruktuureista;

Or. en

Tarkistus 17
Vittorio Prodi

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. palauttaa mieliin, että komission 
rahoitusehdotuksessa vuosiksi 2014–2020 
ei oteta lainkaan huomioon
GMES-ohjelmaa, ja pyytää jäsenvaltioita 
kattamaan edelleen ohjelman 

4. pitää valitettavana, että komission 
rahoitusehdotuksessa vuosiksi 2014–2020 
ei mainita lainkaan GMES-ohjelmaa, ja
uskoo, että jos jäsenvaltioita pyydetään
kattamaan edelleen ohjelman 
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käynnistämiseen ja vuosittaiseen 
toimintaan tarvittavat kulut; katsoo, että
tämä johtaisi mahdollisesti ohjelman 
väliaikaiseen keskeyttämiseen, siitä
aiheutuvaan tietojen saannin 
keskeytymiseen sekä riippuvuuteen muista 
kuin eurooppalaisista 
avaruusinfrastruktuureista;

käynnistämiseen ja vuosittaiseen 
toimintaan tarvittavat kulut, tämä johtaisi
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;

Or. en

Tarkistus 18
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. palauttaa mieliin, että komission 
rahoitusehdotuksessa vuosiksi 2014–2020 
ei oteta lainkaan huomioon 
GMES-ohjelmaa, ja pyytää jäsenvaltioita
kattamaan edelleen ohjelman 
käynnistämiseen ja vuosittaiseen 
toimintaan tarvittavat kulut; katsoo, että 
tämä johtaisi mahdollisesti ohjelman 
väliaikaiseen keskeyttämiseen, siitä 
aiheutuvaan tietojen saannin 
keskeytymiseen sekä riippuvuuteen muista 
kuin eurooppalaisista 
avaruusinfrastruktuureista;

4. palauttaa mieliin, että komission 
rahoitusehdotuksessa vuosiksi 2014–2020 
ei oteta lainkaan huomioon 
GMES-ohjelmaa, ja pyytää jäsenvaltioita
tekemään perusteellisen kustannus-hyöty-
analyysin ja sen pohjalta päättämään, 
haluavatko ne kattaa edelleen ohjelman 
käynnistämiseen ja vuosittaiseen 
toimintaan tarvittavat kulut; katsoo, että 
tämä johtaisi mahdollisesti ohjelman 
väliaikaiseen keskeyttämiseen, siitä 
aiheutuvaan tietojen saannin 
keskeytymiseen sekä riippuvuuteen muista 
kuin eurooppalaisista 
avaruusinfrastruktuureista;

Or. de

Tarkistus 19
Elisabetta Gardini
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. palauttaa mieliin, että komission 
rahoitusehdotuksessa vuosiksi 2014–2020 
ei oteta lainkaan huomioon 
GMES-ohjelmaa, ja pyytää jäsenvaltioita 
kattamaan edelleen ohjelman 
käynnistämiseen ja vuosittaiseen 
toimintaan tarvittavat kulut; katsoo, että 
tämä johtaisi mahdollisesti ohjelman 
väliaikaiseen keskeyttämiseen, siitä 
aiheutuvaan tietojen saannin 
keskeytymiseen sekä riippuvuuteen muista 
kuin eurooppalaisista 
avaruusinfrastruktuureista;

4. palauttaa mieliin, että komission 
rahoitusehdotuksessa vuosiksi 2014–2020 
ei oteta lainkaan huomioon 
GMES-ohjelmaa, ja pyytää jäsenvaltioita 
kattamaan edelleen ohjelman 
käynnistämiseen ja vuosittaiseen 
toimintaan tarvittavat kulut; katsoo, että 
tämä johtaisi mahdollisesti ohjelman 
väliaikaiseen keskeyttämiseen, jolloin 
menetetään jo toiminnassa olevien 
yksiköiden arvokkaat kokemukset 
avaruustiedon konkreettisesta 
hyödyntämisestä, sekä siitä aiheutuvaan 
tietojen saannin keskeytymiseen sekä 
riippuvuuteen muista kuin eurooppalaisista 
avaruusinfrastruktuureista;

Or. it

Tarkistus 20
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

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

Or. it
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Tarkistus 21
Bill Newton Dunn

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 22
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

5. korostaa, että GMES-ohjelman kulut on 
jo katettu vuoden 2013 loppuun asti ja 
niiden kokonaissumma on 3 miljardia 
euroa (satelliittien kokonaiskulut ovat
2,3 miljardia euroa, sen lisäksi palveluihin 
liittyvät kulut 700 miljoonaa euroa) ja että 
ohjelman jatkamiseen vuosina 2014–2020 
tarvittavat menot ovat vuodessa 
keskimäärin 850 miljoonaa euroa –
summa, jonka voidaan odottaa nousevan 
avaruushankkeiden aiemmat 
kustannusten nousut ja vertailukelpoisten 
hankkeiden puuttuminen huomioon 
ottaen;

Or. de
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Tarkistus 23
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

5. korostaa, että GMES-ohjelman kulut on 
jo katettu vuoden 2013 loppuun asti ja 
niiden kokonaissumma on 3 miljardia 
euroa (satelliittien kokonaiskulut ovat 
2,3 miljardia euroa, sen lisäksi palveluihin 
liittyvät kulut 700 miljoonaa euroa) ja että 
ohjelman jatkamiseen vuosina 2014–2020 
tarvittavat menot ovat vuodessa 
keskimäärin 850 miljoonaa euroa; kehottaa 
komissiota edistämään julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia ja 
hankkimaan enemmän yksityistä 
pääomaa;

Or. lt

Tarkistus 24
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota lisäämään 
rahoitusta eurooppalaisille 
avaruusohjelmille, edistämään julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia ja 
hankkimaan enemmän yksityistä 
pääomaa;

Or. lt

Tarkistus 25
Salvatore Tatarella
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Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että avaruusohjelmien 
asianmukainen hyödyntäminen vähentäisi 
asianomaisten alojen kuluja huomattavasti;

6. katsoo, että avaruusohjelmien 
asianmukainen hyödyntäminen vähentäisi 
asianomaisten alojen ja erityisesti unionin 
ympäristöpolitiikan kuluja huomattavasti;

Or. it

Tarkistus 26
Bill Newton Dunn

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että avaruusohjelmien 
asianmukainen hyödyntäminen 
vähentäisi asianomaisten alojen kuluja 
huomattavasti;

6. korostaa, että ilman pysyvää rahoitusta 
toimintakuluille aiemmat investoinnit 
GMES-ohjelmaan ja siihen liittyviin 
palveluihin menevät hukkaan ja että 
Euroopan unionin sitoutuminen 
laaja-alaiseen avaruusstrategiaan 
heikkenee;

Or. en

Tarkistus 27
Vittorio Prodi

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että avaruusohjelmien 
asianmukainen hyödyntäminen vähentäisi 
asianomaisten alojen kuluja huomattavasti;

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

Tarkistus 28
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että avaruusohjelmien 
asianmukainen hyödyntäminen vähentäisi 
asianomaisten alojen kuluja huomattavasti;

6. katsoo, että avaruusohjelmien 
asianmukainen hyödyntäminen vähentäisi 
asianomaisten alojen kuluja huomattavasti; 
vaatii komissiota myöntämään 
lisärahoitusta tieteen ja teknologian 
kehittämiseen ja näihin ohjelmiin 
liittyvän infrastruktuurin luomiseen;

Or. lt

Tarkistus 29
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. 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;

Or. it

Tarkistus 30
Bill Newton Dunn
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Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. tähdentää, että Euroopan parlamentin 
tavoite on sisällyttää GMES-ohjelma
unionin talousarvioon, jotta Euroopan 
unioni sitoutuisi toteuttamaan 
avaruusohjelmien tavoitteet Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden mukaisesti, 
joihin kuuluu myös ilmastonmuutoksen
torjunta.

7. tähdentää, että Euroopan parlamentin 
tavoite on sisällyttää GMES-ohjelma
monivuotiseen rahoituskehykseen 
vuosiksi 2014–2020, jotta Euroopan unioni
voi paremmin saavuttaa 
avaruusohjelmiensa tavoitteet, tukea 
edistymistä kaikkien Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamisessa ja 
saada resurssit ilmastonmuutoksen
torjumiseksi.

Or. en

Tarkistus 31
Vittorio Prodi

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. tähdentää, että Euroopan parlamentin 
tavoite on sisällyttää GMES-ohjelma 
unionin talousarvioon, jotta Euroopan 
unioni sitoutuisi toteuttamaan 
avaruusohjelmien tavoitteet Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden mukaisesti, 
joihin kuuluu myös ilmastonmuutoksen 
torjunta.

7. 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 
ilmastonmuutosta.

Or. en

Tarkistus 32
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
7 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7. tähdentää, että Euroopan parlamentin 
tavoite on sisällyttää GMES-ohjelma 
unionin talousarvioon, jotta Euroopan 
unioni sitoutuisi toteuttamaan 
avaruusohjelmien tavoitteet Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden mukaisesti, joihin 
kuuluu myös ilmastonmuutoksen 
torjunta.

7. tähdentää, että Euroopan parlamentin 
tavoite on sisällyttää GMES-ohjelma
kustannus-hyöty-analyysin jälkeen
unionin talousarvioon, jotta Euroopan 
unioni sitoutuisi toteuttamaan 
avaruusohjelmien tavoitteet Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 33
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. 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;

Or. it


