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ET

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, selleks et edendada teadusuuringute, 
tehnoloogia arendamise ning uurimistegevuse abil teaduse ja tehnika progressi ning 
tööstuse konkurentsivõimet;

2. rõhutab kosmoseprogrammide Galileo ja EGNOS suurt tähtsust seoses sellega, et 
kosmosepoliitikast oleks kodanikel transpordivaldkonnas võimalikult palju kasu; nõuab 
ühtse turu ühtlustamiseks nende programmide kiiret rakendamist;

3. kordab, kui oluline on Maa seire Euroopa programm GMES, mis võimaldab anda kogu 
maailmas hõlpsasti kättesaadavat teavet: seda koguda ja analüüsida ning edastada 
kodanikukaitseks vajalikke täpseid andmeid pärast maavärinaid, tsunamisid või 
keskkonnakatastroofe; märgib, et Euroopa 2020. aasta eesmärke arvestades on GMES 
ülemaailmsel tasandil kliimamuutusevastase võitluse põhiline vahend; 

4. tuletab meelde, et Euroopa Komisjoni rahastamisettepanekust 2014–2020 on programm 
GMES täielikult välja jäetud, ning palub liikmesriikidel selle programmi käivitamise ja 
käigushoidmise iga-aastaste kulude katmist jätkata; on seisukohal, et see võib põhjustada 
programmi ajutise katkestamise, mille tõttu tekiks andmete kogumises lünk ning sõltutaks 
Euroopale mittekuuluvast kosmose infrastruktuurist; 

5. rõhutab, et programmi GMES kulud on kaetud kuni 2013. aastani 3 miljardi euro ulatuses 
(satelliitide kogumaksumus 2,3 miljardit eurot, lisaks teenustega seotud kulud 700 miljonit 
eurot) ning et programmi käigushoidmiseks aastatel 2014 kuni 2020 kulub hinnanguliselt 
keskmiselt 850 miljonit eurot aastas;

6. on seisukohal, et kui kosmoseprogramme kasutataks õigesti, võiksid kulud asjaomastes 
sektorites märkimisväärselt väheneda; 

7. rõhutab, et Euroopa Parlamendi eesmärk on lisada programm GMES Euroopa Liidu 
eelarvesse, et Euroopa võtaks endale seeläbi kohustuse täita kosmosevaldkonna 
programmitöö eesmärgid, arvestades kõiki 2020. aasta strateegia eesmärke, sh võitlust 
kliimamuutuse vastu. 


