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Tarkistus 1
Rachida Dati

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että Euroopan 
avaruusteollisuuden vuotuinen 
kokonaisliikevaihto on noin 6,5 miljardia 
euroa ja se työllistää kokoaikaisesti 
34 500 korkeasti koulutettua henkilöä;

E. ottaa huomioon, että Euroopan 
avaruusteollisuuden vuotuinen 
kokonaisliikevaihto on noin 6,5 miljardia 
euroa ja se työllistää kokoaikaisesti 
34 500 korkeasti koulutettua henkilöä; 
katsoo, että tässä vaikeassa taloudellisessa 
tilanteessa on tuotava esiin, että 
avaruusalalla on vahvaa kasvu- ja 
innovointipotentiaalia ja se synnyttää 
uusia työpaikkoja, jotka tuottavat 
huomattavaa lisäarvoa;

Or. fr

Tarkistus 2
Rachida Dati

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että avaruusteollisuuden alalla 
toteutettavien toimien koordinointi EU:n, 
jäsenvaltioiden ja Euroopan 
avaruusjärjestön (ESA) välillä on edelleen 
riittämätöntä ja että siksi on syntynyt 
päällekkäisiä rakenteita eikä 
synergiavaikutuksia ole voitu hyödyntää;

F. toteaa, että avaruusteollisuuden alalla 
toteutettavien toimien koordinointi EU:n, 
jäsenvaltioiden ja Euroopan 
avaruusjärjestön (ESA) välillä on edelleen 
riittämätöntä ja että siksi on syntynyt 
päällekkäisiä rakenteita eikä 
synergiavaikutuksia ole voitu hyödyntää; 
painottaa, että avaruusalan hallinnointia 
koskevien rakenteiden selkeyttämisellä 
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saataisiin aikaan huomattavia 
kustannussäästöjä; 

Or. fr

Tarkistus 3
Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että avaruusteollisuuden alalla 
toteutettavien toimien koordinointi EU:n, 
jäsenvaltioiden ja Euroopan 
avaruusjärjestön (ESA) välillä on edelleen 
riittämätöntä ja että siksi on syntynyt 
päällekkäisiä rakenteita eikä 
synergiavaikutuksia ole voitu hyödyntää;

F. toteaa, että avaruuspolitiikan alalla 
toteutettavien toimien koordinointi EU:n, 
jäsenvaltioiden ja Euroopan 
avaruusjärjestön (ESA) välillä on edelleen 
riittämätöntä ja että siksi on syntynyt 
päällekkäisiä rakenteita eikä 
synergiavaikutuksia ole voitu hyödyntää;

Or. en

Tarkistus 4
Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että ESA:lla ei ole 
virallisia suhteita Euroopan parlamenttiin 
eikä siten välitöntä yhteyttä kansalaisiin, 
joka kaikilla muilla unionin politiikan 
aloilla on;

G. ottaa huomioon, että ESA:lla ei 
hallitusten välisenä organisaationa ole 
virallisia suhteita Euroopan parlamenttiin 
eikä siten välitöntä yhteyttä kansalaisiin, 
joka kaikilla muilla unionin politiikan 
aloilla on;

Or. en

Tarkistus 5
Rachida Dati
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. toteaa, että avaruusteollisuus on 
investointivaltainen teollisuudenala, jolla 
kehittämisjaksot ovat tavattoman pitkiä, ja 
että suunnitteluvarmuus on siksi hyvin 
tärkeää tälle alalle;

H. toteaa, että avaruusteollisuus on 
investointivaltainen teollisuudenala, jolla 
kehittämisjaksot ovat tavattoman pitkiä, ja 
että suunnitteluvarmuus on siksi hyvin 
tärkeää tälle alalle; katsoo, että vakaa 
sääntelykehys ja selkeä hallinto 
hyödyttäisivät suuresti tätä alaa;

Or. fr

Tarkistus 6
Marian-Jean Marinescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. toteaa, että EU on nykyisin 
riippuvainen Euroopan ulkopuolisesta 
sotilaallisesta GNSS-
satelliittinavigointijärjestelmästä ja että 
Galileo sai alkunsa ja sitä kehitettiin 
siviilivalvonnassa ja se myös jää 
siviilivalvonnan piiriin;

Or. en

Tarkistus 7
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. toteaa, että satelliittivälitteisillä 
palveluilla on tärkeä merkitys tietojen 

K. toteaa, että satelliittivälitteisillä 
palveluilla on tärkeä merkitys tietojen 



PE516.841v01-00 6/33 AM\1001221FI.doc

FI

saattamisessa digitaalisen yhteiskunnan 
kasvualojen saataville;

saattamisessa digitaalisen yhteiskunnan 
kasvualojen saataville ja ne 
myötävaikuttavat Euroopan 
digitaalistrategian päämäärien 
saavuttamiseen;

Or. de

Tarkistus 8
Marian-Jean Marinescu

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. painottaa, että kaikkien tulevan EU:n 
avaruuspolitiikan hallintoon osallistuvien 
toimijoiden, kuten komission, Euroopan 
GNSS-viraston, ESA:n, kansallisten 
virastojen ja erityisvirastojen, esimerkiksi 
EUMETSATin, on oltava yhteydessä 
toisiinsa ja toimittava pitkällä 
aikajänteellä;

Or. en

Tarkistus 9
Marian-Jean Marinescu

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. katsoo että asianomaisten 
kansallisten virastojen olisi esitettävä tätä 
asiaa koskevia konkreettisia ehdotuksia, 
jotta komissio voisi yhdenmukaistaa 
jäsenvaltioiden aloitteet ja määritellä 
unionin laajuisen näkemyksen;

Or. en
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Tarkistus 10
Marian-Jean Marinescu

Päätöslauselmaesitys
1 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 c. korostaa, että komission on annettava 
mahdollisimman pian GMES/Copernicus-
ohjelmaa ja eri Sentinel-satelliittien 
kehittämistä ja käyttöönottoa sekä tätä 
monimutkaista järjestelmää varten 
ehdotettua lainsäädännöllistä ja 
toiminnallista kehystä koskeva selkeä 
suunnitelma;

Or. en

Tarkistus 11
Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. tukee komissiota sen pyrkimyksissä 
toteuttaa toimia johdonmukaisen EU-
sääntelykehyksen luomiseksi avaruusalalle; 
kannattaa todellisten EU:n 
sisämarkkinoiden luomista avaruusalan 
tuotteille ja avaruusvälitteisille palveluille;

2. tukee komissiota sen pyrkimyksissä 
toteuttaa toimia johdonmukaisen EU-
sääntelykehyksen luomiseksi avaruusalalle; 
kannattaa todellisten EU:n 
sisämarkkinoiden luomista avaruusalan 
tuotteille ja avaruusvälitteisille palveluille; 
kannattaa avointa kilpailua; pitää 
tärkeänä asianomaisten toimien 
kaavailua ja kehittämistä niin, ettei niiden 
toteuttamisella haitata eikä vääristetä 
kaupallisia markkinaolosuhteita; toteaa, 
että kilpailun puolueettomuus ja 
avoimuus ovat Euroopan 
avaruuspolitiikan kaksi tärkeää 
kulmakiveä;

Or. sv
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Tarkistus 12
Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että komissio ei ole vielä ryhtynyt 
horisontaalisiin toimiin avaruuspolitiikan 
sekä sen tavoitteiden ja siitä saatavan 
hyödyn sisällyttämiseksi unionin eri 
politiikkoihin; kehottaa komissiota
ottamaan avaruuspolitiikan vastedes 
huomioon muun muassa televiestinnän, 
liikenteen, maatalouden ja kulttuurin 
kaltaisilla politiikan aloilla;

3. toteaa, että komissio ei ole vielä
sisällyttänyt avaruuspolitiikkaa ja sen 
tavoitteita unionin eri politiikkoihin;
kehottaa komissiota korjaamaan tilanteen 
ottamalla avaruuspolitiikan vastedes 
huomioon muun muassa televiestinnän, 
liikenteen, maatalouden ja kulttuurin 
kaltaisilla politiikan aloilla;

Or. en

Tarkistus 13
Norbert Glante

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että komissio ei ole vielä ryhtynyt 
horisontaalisiin toimiin avaruuspolitiikan 
sekä sen tavoitteiden ja siitä saatavan 
hyödyn sisällyttämiseksi unionin eri 
politiikkoihin; kehottaa komissiota 
ottamaan avaruuspolitiikan vastedes 
huomioon muun muassa televiestinnän, 
liikenteen, maatalouden ja kulttuurin 
kaltaisilla politiikan aloilla;

3. toteaa, että komissio ei ole vielä ryhtynyt 
horisontaalisiin toimiin avaruuspolitiikan 
sekä sen tavoitteiden ja siitä saatavan 
hyödyn sisällyttämiseksi unionin eri 
politiikkoihin; kehottaa komissiota 
ottamaan avaruuspolitiikan vastedes 
huomioon muun muassa televiestinnän, 
liikenteen, maatalouden, turvallisuuden ja 
kulttuurin kaltaisilla politiikan aloilla;

Or. de

Tarkistus 14
Claude Turmes
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että komissio ei ole vielä ryhtynyt 
horisontaalisiin toimiin avaruuspolitiikan 
sekä sen tavoitteiden ja siitä saatavan 
hyödyn sisällyttämiseksi unionin eri 
politiikkoihin; kehottaa komissiota 
ottamaan avaruuspolitiikan vastedes 
huomioon muun muassa televiestinnän, 
liikenteen, maatalouden ja kulttuurin 
kaltaisilla politiikan aloilla;

3. toteaa, että komissio ei ole vielä ryhtynyt 
horisontaalisiin toimiin avaruuspolitiikan 
sekä sen tavoitteiden ja siitä saatavan 
hyödyn sisällyttämiseksi unionin eri 
politiikkoihin; kehottaa komissiota 
ottamaan avaruuspolitiikan vastedes 
huomioon muun muassa televiestinnän, 
liikenteen, ympäristön, maatalouden ja 
kulttuurin kaltaisilla politiikan aloilla;

Or. en

Tarkistus 15
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa komissiota käsittelemään 
ensisijaisesti seuraavia aiheita:
institutionaaliset kysymykset, Galileo ja 
Copernicus, avaruusteollisuus kasvun 
moottorina ja työllisyyden edistäjänä, 
avaruuteen pääsy, tutkimuksen ja 
kehityksen rooli, satelliittiviestintä ja 
avaruusromu;

4. kehottaa komissiota käsittelemään 
ensisijaisesti seuraavia aiheita:
institutionaaliset kysymykset, Galileo ja 
Copernicus, avaruusteollisuus kasvun 
moottorina ja työllisyyden edistäjänä,
avaruustoimien 
ympäristövaikutusarviointi, siviilien
avaruuteen pääsy, tutkimuksen ja 
kehityksen rooli, satelliittiviestintä ja 
avaruusromu;

Or. en

Tarkistus 16
Vittorio Prodi
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Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa komissiota käsittelemään 
ensisijaisesti seuraavia aiheita: 
institutionaaliset kysymykset, Galileo ja 
Copernicus, avaruusteollisuus kasvun 
moottorina ja työllisyyden edistäjänä, 
avaruuteen pääsy, tutkimuksen ja 
kehityksen rooli, satelliittiviestintä ja 
avaruusromu;

4. kehottaa komissiota käsittelemään 
ensisijaisesti seuraavia aiheita: 
institutionaaliset kysymykset, Galileo ja 
Copernicus, avaruusteollisuus kasvun 
moottorina ja työllisyyden edistäjänä, 
riippumaton avaruuteen pääsy, 
tutkimuksen ja kehityksen rooli, 
satelliittiviestintä sekä avaruusvalvonta 
ja -seuranta;

Or. en

Tarkistus 17
Béla Kovács

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. vetoaa komissioon ja ESA:an unionin 
kansalaisten perusoikeuksien sekä 
yksityis- ja perhe-elämän, kotirauhan ja 
kirjesalaisuuden kunnioittamisen 
puolesta;
(Tarkistuksella pyritään suojaamaan 
yksittäisiä henkilöitä joutumasta 
tietämättään vakoilusatelliittien avulla 
tapahtuvan seurannan kohteiksi.)

Or. en

(Katso Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 67 artikla ja Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 8 artikla.)

Tarkistus 18
Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
5 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. antaa tunnustusta niille Eurooppaa 
hyödyttäville saavutuksille, joihin ESA on 
avaruusalalla päässyt viime 
vuosikymmeninä; toteaa kuitenkin, että 
toimintaa voidaan tehostaa ja poliittista 
koordinointia ja vastuuta lisätä pitkällä 
aikavälillä vain lähentämällä ESA:a 
EU:hun; kehottaa komissiota tutkimaan 
tarkasti, voidaanko ESA tulevaisuudessa 
sisällyttää esimerkiksi valtioiden välisenä 
organisaationa unionin hallintorakenteisiin; 
katsoo kuitenkin, ettei ole 
tarkoituksenmukaista tehdä ESA:sta EU:n 
elintä tai laitosta;

5. antaa tunnustusta niille Eurooppaa 
hyödyttäville saavutuksille, joihin ESA on 
avaruusalalla päässyt viime 
vuosikymmeninä; toteaa kuitenkin, että 
toimintaa voidaan tehostaa ja poliittista 
koordinointia ja vastuuta lisätä pitkällä 
aikavälillä vain tiivistämällä ESA:n ja 
EU:n yhteistyötä siten, että voidaan 
välttää kaksinkertainen työ ja
päällekkäisyydet; kehottaa komissiota 
tutkimaan tarkasti, voidaanko ESA 
tulevaisuudessa sisällyttää esimerkiksi 
valtioiden välisenä organisaationa unionin 
hallintorakenteisiin; katsoo kuitenkin, ettei 
ole tarkoituksenmukaista tehdä ESA:sta 
EU:n elintä tai laitosta; katsoo, että ESA:n 
ja EU:n olisi kuitenkin tehtävä yhteistyötä 
esittääkseen ehdotuksia siitä, kuinka 
Euroopan avaruustoiminta olisi 
organisoitava tulevaisuudessa;

Or. sv

Tarkistus 19
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. antaa tunnustusta niille Eurooppaa 
hyödyttäville saavutuksille, joihin ESA on 
avaruusalalla päässyt viime 
vuosikymmeninä; toteaa kuitenkin, että 
toimintaa voidaan tehostaa ja poliittista 
koordinointia ja vastuuta lisätä pitkällä 
aikavälillä vain lähentämällä ESA:a 
EU:hun; kehottaa komissiota tutkimaan 
tarkasti, voidaanko ESA tulevaisuudessa 
sisällyttää esimerkiksi valtioiden välisenä 
organisaationa unionin hallintorakenteisiin; 
katsoo kuitenkin, ettei ole 

5. antaa tunnustusta niille Eurooppaa 
hyödyttäville saavutuksille, joihin ESA on 
avaruusalalla päässyt viime
vuosikymmeninä; on tyytyväinen Puolan 
liittymiseen ESA:an syyskuussa 2012 ja 
sen tulemiseen ESA:n 20. jäseneksi; 
kehottaa muita ESA:an kuulumattomia 
jäsenvaltioita harkitsemaan ESA:an 
liittymistä ja yhteistyön tiivistämistä;
toteaa kuitenkin, että toimintaa voidaan 
tehostaa ja poliittista koordinointia ja 
vastuuta lisätä pitkällä aikavälillä vain 
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tarkoituksenmukaista tehdä ESA:sta EU:n 
elintä tai laitosta;

lähentämällä ESA:a EU:hun; kehottaa 
komissiota tutkimaan tarkasti, voidaanko 
ESA tulevaisuudessa sisällyttää 
esimerkiksi valtioiden välisenä 
organisaationa unionin hallintorakenteisiin; 
katsoo kuitenkin, ettei ole 
tarkoituksenmukaista tehdä ESA:sta EU:n 
elintä tai laitosta;

Or. en

Tarkistus 20
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. antaa tunnustusta niille Eurooppaa 
hyödyttäville saavutuksille, joihin ESA on 
avaruusalalla päässyt viime 
vuosikymmeninä; toteaa kuitenkin, että 
toimintaa voidaan tehostaa ja poliittista 
koordinointia ja vastuuta lisätä pitkällä 
aikavälillä vain lähentämällä ESA:a 
EU:hun; kehottaa komissiota tutkimaan 
tarkasti, voidaanko ESA tulevaisuudessa 
sisällyttää esimerkiksi valtioiden välisenä 
organisaationa unionin hallintorakenteisiin; 
katsoo kuitenkin, ettei ole 
tarkoituksenmukaista tehdä ESA:sta EU:n 
elintä tai laitosta;

5. antaa tunnustusta niille Eurooppaa 
hyödyttäville saavutuksille, joihin ESA on 
avaruusalalla päässyt viime 
vuosikymmeninä; toteaa kuitenkin, että on 
tarpeen tutkia, kuinka toimintaa voidaan 
tehostaa ja poliittista koordinointia ja 
vastuuta lisätä pitkällä aikavälillä; kehottaa 
komissiota tutkimaan tarkasti, voidaanko 
ESA tulevaisuudessa sisällyttää 
esimerkiksi valtioiden välisenä 
organisaationa unionin hallintorakenteisiin; 
katsoo kuitenkin, ettei ole 
tarkoituksenmukaista tehdä ESA:sta EU:n 
elintä tai laitosta;

Or. en

Tarkistus 21
Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
5 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. antaa tunnustusta niille Eurooppaa 
hyödyttäville saavutuksille, joihin ESA on 
avaruusalalla päässyt viime 
vuosikymmeninä; toteaa kuitenkin, että 
toimintaa voidaan tehostaa ja poliittista 
koordinointia ja vastuuta lisätä pitkällä 
aikavälillä vain lähentämällä ESA:a 
EU:hun; kehottaa komissiota tutkimaan 
tarkasti, voidaanko ESA tulevaisuudessa 
sisällyttää esimerkiksi valtioiden välisenä 
organisaationa unionin hallintorakenteisiin; 
katsoo kuitenkin, ettei ole 
tarkoituksenmukaista tehdä ESA:sta EU:n 
elintä tai laitosta;

5. antaa tunnustusta niille Eurooppaa 
hyödyttäville saavutuksille, joihin ESA on 
avaruustutkimushankkeissaan päässyt 
viime vuosikymmeninä; toteaa kuitenkin, 
että toimintaa voidaan tehostaa ja poliittista 
koordinointia ja vastuuta lisätä pitkällä 
aikavälillä vain lähentämällä ESA:a 
EU:hun; kehottaa komissiota tutkimaan 
tarkasti, voidaanko ESA tulevaisuudessa 
sisällyttää esimerkiksi valtioiden välisenä 
organisaationa unionin hallintorakenteisiin; 
katsoo kuitenkin, ettei ole 
tarkoituksenmukaista tehdä ESA:sta EU:n 
elintä tai laitosta;

Or. en

Tarkistus 22
Evžen Tošenovský

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. puoltaa sitä, että Euroopan unionin olisi 
tällä välin tiiviissä yhteistyössä ESA:n 
kanssa koordinoitava enemmän 
jäsenvaltioiden avaruuspolitiikkaa ja 
-ohjelmia, jotta voitaisiin ryhtyä 
soveltamaan todellista eurooppalaista 
lähestymistapaa; toteaa, että 
avaruusteollisuudesta voidaan tehdä 
kilpailukykyistä ja se saadaan pysymään 
kilpailukykyisenä vain eurooppalaista 
lähestymistapaa soveltamalla;

6. puoltaa sitä, että Euroopan unionin olisi 
tällä välin tiiviissä yhteistyössä ESA:n 
kanssa koordinoitava enemmän 
jäsenvaltioiden avaruuspolitiikkaa ja 
-ohjelmia, jotta voitaisiin ryhtyä 
soveltamaan todellista eurooppalaista 
lähestymistapaa; katsoo, että samalla on 
kuitenkin huolehdittava siitä, että ESA:n 
ja sen jäsenvaltioiden intressit otetaan 
huomioon; toteaa, että 
avaruusteollisuudesta voidaan tehdä 
kilpailukykyistä ja se saadaan pysymään 
kilpailukykyisenä vain eurooppalaista 
lähestymistapaa soveltamalla;

Or. en
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Tarkistus 23
Evžen Tošenovský

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa, että jäsenvaltioiden olisi 
ESA:an liittyvissä toimissaan 
noudatettava tälle yhteistyölle olennaista 
maantieteellisten seikkojen 
huomioonottamisen periaatetta;

Or. en

Tarkistus 24
Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
ESA:a perustamaan eräänlaisen 
koordinointiryhmän, jonka jäsenet tapaavat 
säännöllisesti ja sovittavat avaruusalaa 
koskevat strategiat ja toimet yhteen, jotta 
vältetään päällekkäisiä rakenteita;

7. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
ESA:a perustamaan eräänlaisen 
koordinointiryhmän, jonka jäsenet tapaavat 
säännöllisesti ja sovittavat avaruusalaa 
koskevat strategiat ja toimet yhteen, jotta 
vältetään päällekkäisiä rakenteita, sekä 
kehittämään kansainvälisiä kysymyksiä ja 
foorumeita koskevan yhteisen 
lähestymistavan;

Or. en

Tarkistus 25
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että Galileo-ohjelman 
päätökseen saattamista ja Copernicus-
ohjelman jatkamista EU:n 
avaruuspolitiikan lippulaivahankkeina on 
pidettävä ensisijaisina tavoitteina, jotta 
ensimmäiset Galileo-palvelut voidaan 
todellakin vapauttaa kansalaisten käyttöön 
vuonna 2014;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 26
Evžen Tošenovský

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. painottaa, että EGNOS on 
ensimmäinen toimiva eurooppalainen 
GNSS-ohjelma; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään EGNOS-
ohjelman täytäntöönpanoa ja käyttöä eri 
aloilla, esimerkiksi kuljetusalalla;

Or. en

Tarkistus 27
Norbert Glante

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. pitää valitettavana, että Euroopan 
satelliittinavigointiohjelma Galileon 
kehittämisessä oli viivästyksiä; pitää 
myönteisenä, että maan kiertoradalle 
laukaistiin tällä välin neljä satelliittia; 

9. pitää valitettavana, että Euroopan 
satelliittinavigointiohjelma Galileon 
kehittämisessä oli viivästyksiä; pitää 
myönteisenä, että maan kiertoradalle 
laukaistiin tällä välin neljä satelliittia; 
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korostaa, että Euroopan 
avaruusteollisuuden ja erityisesti Galileo-
ohjelman tuottamista eduista ja hyödyistä 
olisi tiedotettava paremmin suurelle 
yleisölle;

korostaa, että Euroopan 
avaruusteollisuuden ja erityisesti Galileo-
ohjelman tuottamista eduista ja hyödyistä 
olisi tiedotettava paremmin suurelle 
yleisölle, ja kehottaa komissiota tulevien 
Galileo-satelliittien laukaisujen 
yhteydessä järjestämään korkean profiilin 
yleisötapahtumia EU:n pääkaupungeissa 
Galileo-ohjelman ja sen 
sovellusmahdollisuuksien 
markkinoimiseksi; 

Or. de

Tarkistus 28
Marian-Jean Marinescu

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. korostaa, että EU:n on valistettava 
kansalaisia, houkuteltava tulevia 
insinöörejä, levitettävä tietoa EU:n 
satelliittinavigoinnista ja esitettävä 
kaikille käyttäjille Galileo- ja EGNOS-
perustaisen tekniikan käyttöä 
mahdollistavia aloitteita;

Or. en

Tarkistus 29
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. pitää valitettavana, että EGNOS-
järjestelmä ei nykyisellään kata koko 
Euroopan unionia ja kehottaa 
laajentamaan järjestelmää ensisijaisesti 
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niin, että se kattaa Etelä-, Itä- ja Lounais-
Euroopan ja että sitä voidaan siten 
käyttää koko Euroopassa;

Or. ro

Tarkistus 30
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. toteaa, että erityisesti pk-yritykset, 
mutta eivät vain ne, tarvitsevat eräänlaista 
alkurahoitusta julkisista varoista, jotta 
niillä on riittävästi varoja tehdä 
pitkäaikaisia investointeja tutkimukseen 
ja kehitykseen; on vakuuttunut siitä, että 
julkinen rahoitus ja se, että 
avaruusteollisuuden tuotteille ja palveluille 
on julkisia ostajia, kannustaa innovointiin 
ja tuottaa siten talouskasvua ja edistää 
työpaikkojen luomista;

11. toteaa, että erityisesti pk-yritykset 
tarvitsevat kohdennettua tukea tutkimus-
ja kehitysinvestointeihin; on vakuuttunut 
siitä, että julkinen rahoitus ja se, että 
avaruusteollisuuden tuotteille ja palveluille 
on julkisia ostajia, kannustaa innovointiin 
ja tuottaa siten talouskasvua ja edistää 
työpaikkojen luomista;

Or. en

Tarkistus 31
Marian-Jean Marinescu

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. toteaa jälleen, että EU ei saa 
menettää tilaisuutta kehittää 
satelliittinavigointijärjestelmän 
tuotantoketjun loppupään markkinoita, ja 
korostaa Euroopan GNSS-virastoa 
koskevan toimintasuunnitelman 
merkitystä GNSS-markkinoiden 
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laajentamiselle, koska se on ratkaisevan 
tärkeää EU:n talouden tulevaisuudelle;

Or. en

Tarkistus 32
Marian-Jean Marinescu

Päätöslauselmaesitys
11 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 b. muistuttaa, että satelliittinavigoinnin 
uusilla sovelluksilla voidaan lisätä 
turvallisuutta, tehokkuutta ja 
luotettavuutta seuraavilla aloilla: lento-, 
meri- ja tiekuljetukset, maatalousala, 
liikenneturvallisuus, maksujen 
kerääminen, liikenteen ohjaus ja 
pysäköinnin valvonta, ajoneuvojen 
valvonta, hätäpuhelut, tavaroiden 
seuranta ja jäljitys, verkkovaraukset, 
kuljetusten turvallisuus, digitaaliset 
ajopiirturit, eläinten kuljetukset ja 
maankäytön kestävyys;

Or. en

Tarkistus 33
Rachida Dati

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. toteaa, että muut teollisuuden alat kuin 
avaruusteollisuus voivat hyötyä 
lukemattomista avaruustutkimuksen 
tuloksena kehitetyistä tuotteista; kehottaa 
siksi kaikkia asianosaisia kehittämään 
hedelmällistä tietojenvaihtoa 
avaruusteollisuuden ja muiden 

13. toteaa, että muut teollisuuden alat kuin 
avaruusteollisuus voivat hyötyä 
lukemattomista avaruustutkimuksen 
tuloksena kehitetyistä tuotteista; kehottaa 
siksi kaikkia asianosaisia kehittämään 
hedelmällistä tietojenvaihtoa 
avaruusteollisuuden ja muiden 
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teollisuudenalojen toimijoiden välille ja 
kehittämään yhdessä teknologiaa, joka voi 
johtaa uraauurtaviin, yhteiskuntaa 
hyödyttäviin innovaatioihin;

teollisuudenalojen toimijoiden välille ja 
kehittämään yhdessä teknologiaa, joka voi 
johtaa uraauurtaviin, yhteiskuntaa 
hyödyttäviin innovaatioihin; painottaa, 
että olisi tärkeää tiedottaa paremmin, mitä 
konkreettista hyötyä 
avaruusteollisuudesta voi olla 
eurooppalaisten arjessa;                                                                                                                             

Or. fr

Tarkistus 34
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. toteaa, että muut teollisuuden alat kuin 
avaruusteollisuus voivat hyötyä 
lukemattomista avaruustutkimuksen 
tuloksena kehitetyistä tuotteista; kehottaa 
siksi kaikkia asianosaisia kehittämään 
hedelmällistä tietojenvaihtoa 
avaruusteollisuuden ja muiden 
teollisuudenalojen toimijoiden välille ja 
kehittämään yhdessä teknologiaa, joka voi 
johtaa uraauurtaviin, yhteiskuntaa 
hyödyttäviin innovaatioihin;

13. toteaa, että muut teollisuuden alat kuin 
avaruusteollisuus voivat hyötyä 
avaruustutkimuksen tuloksena kehitetyistä 
tuotteista; kehottaa siksi kaikkia 
asianosaisia kehittämään tietojenvaihtoa 
avaruusteollisuuden ja muiden 
teollisuudenalojen toimijoiden välille ja 
kehittämään yhdessä teknologiaa, joka voi 
johtaa uraauurtaviin, yhteiskuntaa 
hyödyttäviin innovaatioihin;

Or. en

Tarkistus 35
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että erityisesti 14. korostaa, että erityisesti 
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avaruusvälitteiset palvelut ja robotiikka 
avaavat monia 
markkinointimahdollisuuksia etupäässä 
pienille ja keskisuurille yrityksille;

avaruusvälitteiset palvelut ja robotiikka 
saattavat avata monia 
markkinointimahdollisuuksia pienille ja 
keskisuurille yrityksille;

Or. en

Tarkistus 36
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että Euroopan 
avaruusteollisuuden kilpailukykyisyys 
voidaan taata vain, jos on käytettävissä 
riittävä määrä korkeasti koulutettua 
henkilöstöä; vetoaa siksi kaikkiin 
asianomaisiin toimijoihin yhteistyön 
tiivistämiseksi yliopistojen ja 
elinkeinoelämän välillä; toteaa lisäksi, että 
on välttämätöntä hankkia lahjakkaita 
henkilöitä kolmansista maista;

16. korostaa, että Euroopan 
avaruusteollisuuden kilpailukyvyn yhtenä 
perustana on korkeasti koulutetun 
henkilöstön riittävä saanti; vetoaa siksi 
kaikkiin asianomaisiin toimijoihin 
yhteistyön tiivistämiseksi yliopistojen ja 
elinkeinoelämän välillä; toteaa lisäksi, että 
on välttämätöntä hankkia lahjakkaita 
henkilöitä kolmansista maista;

Or. en

Tarkistus 37
Béla Kovács

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että Euroopan 
avaruusteollisuuden kilpailukykyisyys 
voidaan taata vain, jos on käytettävissä 
riittävä määrä korkeasti koulutettua 
henkilöstöä; vetoaa siksi kaikkiin 
asianomaisiin toimijoihin yhteistyön 
tiivistämiseksi yliopistojen ja 

16. korostaa, että Euroopan 
avaruusteollisuuden kilpailukykyisyys 
voidaan taata vain, jos on käytettävissä 
riittävä määrä korkeasti koulutettua 
henkilöstöä; vetoaa siksi kaikkiin 
asianomaisiin toimijoihin yhteistyön 
tiivistämiseksi yliopistojen ja 
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elinkeinoelämän välillä; toteaa lisäksi, että 
on välttämätöntä hankkia lahjakkaita 
henkilöitä kolmansista maista;

elinkeinoelämän välillä (esimerkiksi 
tutustumisvierailut ESA:an sekä 
eurooppalaisille ja muille kuin 
eurooppalaisille tutkijoille tarkoitetut 
tutkimuskilpailut); toteaa lisäksi, että on 
välttämätöntä hankkia lahjakkaita 
henkilöitä kolmansista maista;

Or. en

Tarkistus 38
Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että Euroopan 
avaruusteollisuuden kilpailukykyisyys 
voidaan taata vain, jos on käytettävissä 
riittävä määrä korkeasti koulutettua 
henkilöstöä; vetoaa siksi kaikkiin 
asianomaisiin toimijoihin yhteistyön 
tiivistämiseksi yliopistojen ja 
elinkeinoelämän välillä; toteaa lisäksi, että 
on välttämätöntä hankkia lahjakkaita 
henkilöitä kolmansista maista;

16. korostaa, että Euroopan 
avaruusteollisuuden kilpailukykyisyys 
voidaan taata vain, jos on käytettävissä 
riittävä määrä korkeasti koulutettua 
henkilöstöä; vetoaa siksi kaikkiin 
asianomaisiin toimijoihin yhteistyön 
tiivistämiseksi yliopistojen ja 
elinkeinoelämän välillä; toteaa lisäksi, että 
on välttämätöntä houkutella
eurooppalaisia lahjakkaita henkilöitä
takaisin kolmansista maista;

Or. en

Tarkistus 39
Rachida Dati

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että Euroopan 
avaruusteollisuuden kilpailukykyisyys 
voidaan taata vain, jos on käytettävissä 
riittävä määrä korkeasti koulutettua 

16. korostaa, että Euroopan 
avaruusteollisuuden kilpailukykyisyys 
voidaan taata vain, jos on käytettävissä 
riittävä määrä korkeasti koulutettua 
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henkilöstöä; vetoaa siksi kaikkiin 
asianomaisiin toimijoihin yhteistyön 
tiivistämiseksi yliopistojen ja 
elinkeinoelämän välillä; toteaa lisäksi, että 
on välttämätöntä hankkia lahjakkaita 
henkilöitä kolmansista maista;

henkilöstöä; vetoaa siksi kaikkiin 
asianomaisiin toimijoihin yhteistyön 
tiivistämiseksi yliopistojen ja 
elinkeinoelämän välillä sekä 
opiskelijoiden, varsinkin 
naisopiskelijoiden, rohkaisemiseksi 
avaruusteollisuuden tehtäviin; toteaa 
lisäksi, että on välttämätöntä hankkia
lahjakkaita henkilöitä kolmansista maista;

Or. fr

Tarkistus 40
Norbert Glante

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
kansallisia avaruusalan koulutus- ja 
ammattikoulutusohjelmia ja tukemaan 
niitä sekä herättämään erityisesti naisten 
kiinnostusta teknisiin ammatteihin ja 
tarjoamaan heille koulutusta näihin 
ammatteihin;

Or. de

Tarkistus 41
Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa kaupallisen myynnin 
merkitystä Euroopan avaruusteollisuudelle; 
toteaa samalla, että kolmansien maiden 
institutionaaliset markkinat ovat edelleen 
osittain suljetut Euroopan 
avaruusteollisuudelta; korostaa 

17. korostaa kaupallisen myynnin 
merkitystä Euroopan avaruusteollisuudelle; 
toteaa samalla, että kolmansien maiden 
institutionaaliset markkinat ovat edelleen 
osittain suljetut Euroopan 
avaruusteollisuudelta; korostaa 
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tasapuolisten toimintaedellytysten 
merkitystä Euroopan avaruusteollisuudelle 
kansainvälisellä tasolla; kehottaa siksi 
komissiota varmistamaan
kauppasopimusten (esimerkiksi 
transatlanttisen kauppa- ja 
investointikumppanuussopimuksen) 
yhteydessä yhtäläiset mahdollisuudet ja 
oikeudenmukaiset kilpailuedellytykset;

tasapuolisten toimintaedellytysten 
merkitystä Euroopan avaruusteollisuudelle 
kansainvälisellä tasolla; kehottaa siksi 
komissiota edistämään kauppasopimusten 
(esimerkiksi transatlanttisen kauppa- ja 
investointikumppanuussopimuksen) 
yhteydessä yhtäläisiä mahdollisuuksia ja 
oikeudenmukaisia kilpailuedellytyksiä;
pitää kuitenkin tärkeänä, että Eurooppa 
on myös jatkossa avoin kolmansille 
maille; 

Or. sv

Tarkistus 42
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa kaupallisen myynnin 
merkitystä Euroopan
avaruusteollisuudelle; toteaa samalla, että 
kolmansien maiden institutionaaliset 
markkinat ovat edelleen osittain suljetut 
Euroopan avaruusteollisuudelta; korostaa 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
merkitystä Euroopan avaruusteollisuudelle 
kansainvälisellä tasolla; kehottaa siksi 
komissiota varmistamaan 
kauppasopimusten (esimerkiksi 
transatlanttisen kauppa- ja 
investointikumppanuussopimuksen) 
yhteydessä yhtäläiset mahdollisuudet ja 
oikeudenmukaiset kilpailuedellytykset;

17. korostaa, että avaruuteen pääsy on 
tärkeää kaikille jäsenvaltioille ja että se 
voidaan mahdollistaa Euroopan
avaruusteollisuuden tuella; toteaa samalla, 
että kolmansien maiden institutionaaliset 
markkinat ovat edelleen osittain suljetut 
Euroopan avaruusteollisuudelta; korostaa 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
merkitystä Euroopan avaruusteollisuudelle 
kansainvälisellä tasolla; kehottaa siksi 
komissiota varmistamaan 
kauppasopimusten (esimerkiksi 
transatlanttisen kauppa- ja 
investointikumppanuussopimuksen) 
yhteydessä yhtäläiset mahdollisuudet ja 
oikeudenmukaiset kilpailuedellytykset;

Or. en

Tarkistus 43
Rachida Dati
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Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa kaupallisen myynnin 
merkitystä Euroopan avaruusteollisuudelle; 
toteaa samalla, että kolmansien maiden 
institutionaaliset markkinat ovat edelleen 
osittain suljetut Euroopan 
avaruusteollisuudelta; korostaa 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
merkitystä Euroopan avaruusteollisuudelle 
kansainvälisellä tasolla; kehottaa siksi 
komissiota varmistamaan 
kauppasopimusten (esimerkiksi 
transatlanttisen kauppa- ja 
investointikumppanuussopimuksen) 
yhteydessä yhtäläiset mahdollisuudet ja 
oikeudenmukaiset kilpailuedellytykset;

17. korostaa kaupallisen myynnin 
merkitystä Euroopan avaruusteollisuudelle; 
toteaa samalla, että kolmansien maiden 
institutionaaliset markkinat ovat edelleen 
osittain suljetut Euroopan 
avaruusteollisuudelta; korostaa 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
merkitystä Euroopan avaruusteollisuudelle 
kansainvälisellä tasolla; kehottaa siksi 
komissiota varmistamaan 
kauppasopimusten (esimerkiksi 
transatlanttisen kauppa- ja 
investointikumppanuussopimuksen) 
yhteydessä vastavuoroisuuden, yhtäläiset 
mahdollisuudet ja oikeudenmukaiset 
kilpailuedellytykset;

Or. fr

Tarkistus 44
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että Euroopan 
avaruusteollisuuden olisi käytettävä 
nykyistä eurooppalaista 
avaruusinfrastruktuuria, joka on osittain 
rahoitettu eurooppalaisin julkisin varoin;

19. katsoo, että Euroopan 
avaruusteollisuus saattaa hyötyä 
nykyisestä eurooppalaisesta 
avaruusinfrastruktuurista, joka on osittain 
rahoitettu eurooppalaisin julkisin varoin;

Or. en

Tarkistus 45
Norbert Glante
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Päätöslauselmaesitys
19 a artikla (uusi) (alaotsikon 'Tutkimuksen ja kehityksen rooli' jälkeen)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. pitää myönteisenä, että myös 
uudessa tutkimuksen puiteohjelmassa 
Horisontti 2020 on määrä investoida 
1,5 miljardia euroa avaruustutkimukseen 
ja -innovointiin; kehottaa lisäksi 
komissiota varaamaan Horisontti 2020 
-ohjelmassa osan määrärahoista 
satelliittiviestintäsovellusten tutkimukseen 
ja kehittämiseen;

Or. de

Tarkistus 46
Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. katsoo, että erityisesti 
tutkimustoimintaa on koordinoitava 
tehokkaammin EU:n, ESA:n ja 
jäsenvaltioiden välillä; kehottaa näitä 
kolmea toimijaa laatimaan yhteisen 
tutkimusta koskevan 
”etenemissuunnitelman” vuoteen 2020 asti 
sekä määrittelemään avaruuspolitiikan 
painopistealat ja tavoitteet, joihin yhdessä 
pyritään, jotta taataan suunnitteluvarmuus 
erityisesti talouden toimijoille;

20. katsoo, että erityisesti 
tutkimustoimintaa on koordinoitava 
tehokkaammin EU:n, ESA:n ja 
jäsenvaltioiden välillä; kehottaa näitä 
kolmea toimijaa laatimaan yhteisen 
tutkimusta koskevan 
”etenemissuunnitelman” vuoteen 2020 asti 
sekä määrittelemään avaruuspolitiikan 
painopistealat ja tavoitteet, joihin yhdessä 
pyritään, jotta taataan suunnitteluvarmuus 
erityisesti talouden toimijoille; painottaa 
unionin ulkopuolisten maiden kanssa 
tehtävän tutkimusyhteistyön merkitystä;

Or. sv

Tarkistus 47
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. korostaa, että GNSS-sovellusten ja 
palvelujen kehittäminen on tärkeää sen 
varmistamiseksi, että Galileon 
infrastruktuuri-investointeja 
hyödynnetään täysipainoisesti ja että 
Galileoa kehitetään täysipainoisesti sen 
koko kapasiteetti huomioon ottaen; 
painottaa, että on tarpeen varmistaa, että 
GNSS-sovellusten tutkimukseen, 
kehittämiseen ja täytäntöönpanoon on 
tarjolla asianmukaista rahoitusta; pitää 
valitettavana, että EGNOS- ja Galileo-
järjestelmään perustuvia sovelluksia 
koskevan tutkimuksen ja innovoinnin 
rahoituksen vähentäminen viivästyttää 
huomattavasti teknistä kehitystä ja 
teollisen kapasiteetin kasvua sekä 
ympäristön kannalta tehokasta 
toteuttamista Euroopan unionissa, ja 
kehottaa siksi komissiota luomaan pk-
yrityksille lisää keinoja saada rahoitusta 
helpommin;

Or. ro

Tarkistus 48
Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. toteaa, että innovatiivisten sovellusten 
kehittämistä Euroopassa jarruttavat 
erilaiset esteet; muistuttaa siksi komissiota 
siitä, että maanseuranta- ja 
satelliittiohjelmien tuottamien 
avaruusvälitteisten tietojen kaupalliselle 
käytölle on olemassa markkinat, joita ei ole 
hyödynnetty; kehottaa komissiota 
teettämään tutkimuksen näiden esteiden 
(kuten palvelujen käytettävyyttä koskeva 
epävarmuus, turvallisuutta ja tietosuojaa 
koskevat epäilyt, mahdollisuuksien 

21. toteaa, että innovatiivisten sovellusten 
kehittämistä Euroopassa jarruttavat 
erilaiset esteet; muistuttaa siksi komissiota 
siitä, että maanseuranta- ja 
satelliittiohjelmien tuottamien 
avaruusvälitteisten tietojen kaupalliselle 
käytölle on olemassa markkinat, joita ei ole 
hyödynnetty; kehottaa komissiota 
teettämään tutkimuksen näiden esteiden 
(kuten palvelujen käytettävyyttä koskeva 
epävarmuus, turvallisuutta ja tietosuojaa 
koskevat epäilyt, mahdollisuuksien 
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riittämätön tunteminen) selvittämiseksi ja 
ratkaisuehdotusten esittämiseksi näiden 
markkinoiden hyödyntämiseksi;

riittämätön tunteminen) selvittämiseksi ja 
ratkaisuehdotusten esittämiseksi näiden 
markkinoiden hyödyntämiseksi; odottaa, 
että avaruusperustainen tieto on kaikkien 
ulottuvilla;

Or. en

Tarkistus 49
Béla Kovács

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. toteaa, että innovatiivisten sovellusten 
kehittämistä Euroopassa jarruttavat 
erilaiset esteet; muistuttaa siksi komissiota 
siitä, että maanseuranta- ja 
satelliittiohjelmien tuottamien 
avaruusvälitteisten tietojen kaupalliselle 
käytölle on olemassa markkinat, joita ei ole 
hyödynnetty; kehottaa komissiota 
teettämään tutkimuksen näiden esteiden 
(kuten palvelujen käytettävyyttä koskeva
epävarmuus, turvallisuutta ja tietosuojaa 
koskevat epäilyt, mahdollisuuksien 
riittämätön tunteminen) selvittämiseksi ja 
ratkaisuehdotusten esittämiseksi näiden 
markkinoiden hyödyntämiseksi;

21. toteaa, että innovatiivisten sovellusten 
kehittämistä Euroopassa jarruttavat 
erilaiset esteet; muistuttaa siksi komissiota 
siitä, että maanseuranta- ja 
satelliittiohjelmien tuottamien 
avaruusvälitteisten tietojen kaupalliselle 
käytölle on olemassa markkinat, joita ei ole 
hyödynnetty; kehottaa komissiota 
teettämään tutkimuksen näiden esteiden 
(kuten vastuu avaruusesineiden 
aiheuttamasta vahingosta, palvelujen 
käytettävyyttä koskeva epävarmuus, 
turvallisuutta ja tietosuojaa koskevat 
epäilyt, mahdollisuuksien riittämätön 
tunteminen) selvittämiseksi ja 
ratkaisuehdotusten esittämiseksi näiden 
markkinoiden hyödyntämiseksi;

Or. en

Tarkistus 50
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
21 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. toteaa, että innovatiivisten sovellusten 
kehittämistä Euroopassa jarruttavat 
erilaiset esteet; muistuttaa siksi komissiota 
siitä, että maanseuranta- ja
satelliittiohjelmien tuottamien 
avaruusvälitteisten tietojen kaupalliselle 
käytölle on olemassa markkinat, joita ei ole 
hyödynnetty; kehottaa komissiota 
teettämään tutkimuksen näiden esteiden 
(kuten palvelujen käytettävyyttä koskeva 
epävarmuus, turvallisuutta ja tietosuojaa 
koskevat epäilyt, mahdollisuuksien 
riittämätön tunteminen) selvittämiseksi ja 
ratkaisuehdotusten esittämiseksi näiden 
markkinoiden hyödyntämiseksi;

21. toteaa, että innovatiivisten sovellusten 
kehittämistä Euroopassa jarruttavat 
erilaiset esteet; muistuttaa siksi komissiota 
siitä, että maanseuranta- ja 
satelliittiohjelmien tuottamien 
avaruusvälitteisten tietojen kaupalliselle 
käytölle on olemassa markkinat, joita ei ole 
hyödynnetty; kehottaa komissiota 
teettämään tutkimuksen näiden esteiden 
(kuten palvelujen käytettävyyttä koskeva 
epävarmuus, turvallisuutta ja tietosuojaa 
koskevat epäilyt, mahdollisuuksien 
riittämätön tunteminen, 
yhteentoimivuuden puuttuminen) 
selvittämiseksi ja ratkaisuehdotusten 
esittämiseksi näiden markkinoiden 
hyödyntämiseksi;

Or. en

Tarkistus 51
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa, että satelliittiviestinnällä on 
merkittävä rooli Euroopan 
avaruusteollisuudessa, koska tämän alan 
toimeksiannot takaavat avaruusalusten ja 
kantorakettien jatkuvan käytön ja edistävät 
siten osaltaan itsenäistä avaruuteen pääsyä 
koskevan EU:n tavoitteen saavuttamista; 
toteaa tässä yhteydessä myös, että 
kaupallisten satelliittien laukaisun 
yhteydessä syntyy riippumatonta 
hyötykuormakapasiteettia (”hosted 
payloads”), jota voidaan käyttää uusien 
tuotteiden ja uuden teknologian 
testaamiseen avaruudessa;

22. korostaa, että satelliittiviestinnällä on 
merkittävä rooli Euroopan 
avaruusteollisuudessa, koska tämän alan 
toimeksiannot takaavat avaruusalusten ja 
kantorakettien jatkuvan käytön ja edistävät 
siten osaltaan itsenäistä avaruuteen pääsyä 
koskevan EU:n tavoitteen saavuttamista; 
toteaa tässä yhteydessä myös, että 
kaupallisten satelliittien laukaisun 
yhteydessä syntyy riippumatonta 
hyötykuormakapasiteettia (”hosted 
payloads”), jota voidaan käyttää uusien 
tuotteiden ja uuden teknologian 
testaamiseen avaruudessa ja siten säästää 
uusien palvelujen tarjolle saattamisen 
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kustannuksia sekä sen edellyttämää 
aikaa;

Or. de

Tarkistus 52
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. korostaa, että satelliittiverkkojen avulla 
erityisesti EU:n syrjäisille seuduille luotava 
kattava laajakaistaverkosto auttaa 
saavuttamaan EU:n digitaalistrategian 
tavoitteet;

24. korostaa, että satelliittiverkkojen avulla 
erityisesti EU:n syrjäisille seuduille luotava 
kattava laajakaistaverkosto auttaa 
saavuttamaan EU:n digitaalistrategian 
tavoitteet; kehottaa siksi komissiota 
varmistamaan teknologisen 
puolueettomuuden noudattamisen siten, 
että satelliittivälitteiset internet-yhteydet 
otetaan asianmukaisesti huomioon 
laajakaistayhteyksien laajentamiseen 
käytettävissä eri teknologioissa samoin 
kuin EU:n koheesiopolitiikassa;

Or. de

Tarkistus 53
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa siksi komissiota tutkimaan, 
mitä radiotaajuuksia on nykyisin 
käytettävissä ja mitä radiotaajuuksia 
satelliittiviestinnässä tarvitaan 
tulevaisuudessa, sekä huolehtimaan 
seuraavassa radioviestintäkonferenssissa 
siitä, että EU:n intressit otetaan 
asianmukaisesti huomioon 

26. kehottaa siksi komissiota tutkimaan, 
mitä radiotaajuuksia on nykyisin 
käytettävissä ja mitä radiotaajuuksia 
satelliittiviestinnässä tarvitaan 
tulevaisuudessa, sekä huolehtimaan 
seuraavassa radioviestintäkonferenssissa 
siitä, että EU:n ja 
satelliittiviestintäteollisuuden intressit 
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maailmanlaajuisten ja alueellisten 
radiotaajuuksien jaossa;

otetaan asianmukaisesti huomioon 
maailmanlaajuisten ja alueellisten 
radiotaajuuksien jaossa;

Or. de

Tarkistus 54
Norbert Glante

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. korostaa, että Eurooppa voi säilyttää 
teknologisen etumatkansa 
satelliittiviestinnässä vain, jos alaa 
koskevaa tutkimusta jatketaan Euroopan 
tasolla; pitää myönteisenä, että myös 
uudessa tutkimuksen puiteohjelmassa 
Horisontti 2020 on määrä investoida 
1,7 miljardia euroa avaruustutkimukseen 
ja -innovointiin; kehottaa lisäksi 
komissiota varaamaan Horisontti 2020 
-ohjelmassa osan määrärahoista 
satelliittiviestintäsovellusten tutkimukseen 
ja kehittämiseen;

28. korostaa, että Eurooppa voi säilyttää 
teknologisen etumatkansa 
satelliittiviestinnässä vain, jos alaa 
koskevaa tutkimusta jatketaan Euroopan
tasolla;

Or. de

Tarkistus 55
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 8

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 Avaruusromu (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 56
Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 8

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 Avaruusromu (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 57
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. korostaa, että avaruusinfrastruktuurit 
ovat monien sellaisten palvelujen 
selkäranka, joita elinkeinoelämä ja 
yhteiskunta käyttävät päivittäin; toteaa, että 
näiden infrastruktuurien tuhoutuminen 
esimerkiksi satelliittien ja avaruusromun 
törmäysten vuoksi voisi heikentää 
elinkeinoelämän toimijoiden ja 
kansalaisten turvallisuutta;

29. korostaa, että avaruusinfrastruktuurit 
ovat monien sellaisten palvelujen 
selkäranka, joita elinkeinoelämä ja 
yhteiskunta käyttävät päivittäin; toteaa, että 
näiden infrastruktuurien tuhoutuminen 
esimerkiksi satelliittien ja muiden 
avaruusesineiden tai avaruusromun 
törmäysten vuoksi voisi heikentää 
elinkeinoelämän toimijoiden ja 
kansalaisten turvallisuutta;

Or. en

Tarkistus 58
Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. korostaa, että avaruusinfrastruktuurit (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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ovat monien sellaisten palvelujen 
selkäranka, joita elinkeinoelämä ja 
yhteiskunta käyttävät päivittäin; toteaa, että 
näiden infrastruktuurien tuhoutuminen 
esimerkiksi satelliittien ja avaruusromun 
törmäysten vuoksi voisi heikentää 
elinkeinoelämän toimijoiden ja 
kansalaisten turvallisuutta;

versioon.)

Or. en

Tarkistus 59
Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. toteaa, että avaruusromusta on tulossa 
yhä suurempi ongelma; kehottaa siksi 
komissiota ja jäsenvaltioita pyrkimään 
avaruuden globaaliin hallinnointiin; 
kehottaa samalla komissiota ja 
jäsenvaltioita pyrkimään saamaan 
kolmannet maat allekirjoittamaan 
Euroopan unionin laatimat ulkoavaruutta 
koskevat käytännesäännöt;

30. toteaa, että avaruusromusta on tulossa 
yhä suurempi ongelma; kehottaa siksi 
komissiota ja jäsenvaltioita pyrkimään 
avaruuden globaaliin hallinnointiin; 
kehottaa samalla komissiota ja 
jäsenvaltioita pyrkimään kaikkien 
diplomaattisten kanavien avulla saamaan 
kolmannet maat allekirjoittamaan 
Euroopan unionin laatimat ulkoavaruutta 
koskevat käytännesäännöt;

Or. en

Tarkistus 60
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. toteaa, että avaruusromusta on tulossa 
yhä suurempi ongelma; kehottaa siksi 
komissiota ja jäsenvaltioita pyrkimään 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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avaruuden globaaliin hallinnointiin; 
kehottaa samalla komissiota ja 
jäsenvaltioita pyrkimään saamaan 
kolmannet maat allekirjoittamaan 
Euroopan unionin laatimat ulkoavaruutta 
koskevat käytännesäännöt;

Or. en

Tarkistus 61
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa komissiota vahvistamaan
mahdollisimman pian EU:n tasolla 
vuoden 2013 alussa ehdotetun 
avaruusvalvonnan ja -seurannan ohjelman, 
jotta varmistetaan vähäisempi riippuvuus 
Yhdysvalloissa sijaitsevista 
törmäysvaroituksia antavista elimistä;

31. kehottaa komissiota tukemaan
mahdollisimman pian EU:n tasolla 
vuoden 2013 alussa ehdotetun 
avaruusvalvonnan ja -seurannan ohjelman 
perustamista, jotta varmistetaan 
vähäisempi riippuvuus Yhdysvalloissa 
sijaitsevista törmäysvaroituksia antavista 
elimistä;

Or. en


