
AM\799616FI.doc PE431.026v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

2009/0070(COD)

17.12.2009

TARKISTUKSET
16 – 46

Mietintöluonnos
Norbert Glante
(PE430.283v01-00)

Euroopan maanhavainnointiohjelmasta (GMES) ja sen ensivaiheen toiminnasta 
(2011–2013)

Ehdotus asetukseksi
(KOM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))



PE431.026v01-00 2/21 AM\799616FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\799616FI.doc 3/21 PE431.026v01-00

FI

Tarkistus 16
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Jotta GMES:n tavoite voitaisiin 
saavuttaa kestävällä tavalla, on tarpeen 
koordinoida GMES-toimintaan 
osallistuvien eri kumppanien toimia sekä 
kehittää, perustaa ja tarjota palvelu- ja 
havainnointikapasiteettia, joka vastaa 
käyttäjien tarpeita. GMES:stä tulee 
keskeinen väline, jolla tuetaan 
biodiversiteettiä, ekosysteemien seurantaa 
sekä ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
siihen sopeutumista.

(4) Jotta GMES:n tavoite voitaisiin 
saavuttaa kestävällä tavalla, on tarpeen 
koordinoida GMES-toimintaan 
osallistuvien eri kumppanien toimia sekä 
kehittää, perustaa ja tarjota palvelu- ja 
havainnointikapasiteettia, joka vastaa 
käyttäjien tarpeita ja nykypäivän
vaatimuksia. GMES:stä tulee keskeinen 
väline, jolla tuetaan biodiversiteettiä, 
ekosysteemien seurantaa sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista.

Or. el

Tarkistus 17
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Niiden kehittämistoimien lisäksi, joita 
rahoitetaan Euroopan yhteisön 
seitsemännen tutkimuksen, teknologian 
kehittämisen ja demonstroinnin 
puiteohjelmasta (2007–2013), jäljempänä 
’seitsemäs puiteohjelma’, 18 päivänä 
joulukuuta 2006 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 
1982/2006/EY mukaisesti, on tarpeen 
toteuttaa vuosina 2011–2013 yhteisön 
toimia, joilla varmistetaan 
valmistelutoimien jatkuvuus ja perustetaan 
pysyvämpiä operatiivisia palveluja 

(8) Niiden kehittämistoimien lisäksi, joita 
rahoitetaan Euroopan yhteisön 
seitsemännen tutkimuksen, teknologian 
kehittämisen ja demonstroinnin 
puiteohjelmasta (2007–2013), jäljempänä 
’seitsemäs puiteohjelma’, 18 päivänä 
joulukuuta 2006 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen 
N:o 1982/2006/EY mukaisesti, on tarpeen 
toteuttaa vuosina 2011–2013 yhteisön 
toimia, joilla varmistetaan 
valmistelutoimien jatkuvuus ja perustetaan 
pysyvämpiä operatiivisia palveluja 
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teknisesti riittävän kypsillä aloilla, joilla on 
selkeää potentiaalia ketjun myöhemmän 
vaiheen palvelujen kehittämiseen; aloihin 
kuuluvat hätätilanteiden hallinta ja 
maakartoitus. Hätätilanteiden hallintaan 
ja maakartoitukseen liittyvien palvelujen 
ohella jatketaan meri- ja 
ilmakehäpalvelujen kehittämistä 
seitsemännen puiteohjelman tutkimus- ja 
kehittämisrahoituksen tuella, ja 
tarkoituksena on muiden muassa päästä 
valmisteluvaiheen kapasiteettiin ennen 
vuotta 2013.

teknisesti riittävän kypsillä aloilla, joilla on 
selkeää potentiaalia ketjun myöhemmän 
vaiheen palvelujen kehittämiseen; aloihin 
kuuluvat hätätilanteiden hallinnan ja 
maakartoituksen lisäksi meri- ja 
ilmakehäpalvelut. Näiden palvelujen
kehittämistä jatketaan seitsemännen 
puiteohjelman tutkimus- ja 
kehittämisrahoituksen tuella, ja 
tarkoituksena on muiden muassa päästä 
valmisteluvaiheen kapasiteettiin ennen 
vuotta 2013.

Or. fr

Perustelu

Kaikkia GMES-palveluja on kohdeltava tasapuolisesti. Kun otetaan huomioon ilmastoon 
liittyvien kysymysten kiireellisyys, meriympäristön ja ilmakehän seurantapalvelut olisi 
sisällytettävä GMES-ohjelman ensisijaisiin painopisteisiin. On varmistettava kyseisiin 
palveluihin osallistuvien yksityisten tahojen rahoitus kaudella 2011–2013.

Tarkistus 18
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Katastrofi- ja humanitaarisen avun 
alalla tarvitaan operatiivisia palveluja, jotta 
yhteisön ja sen jäsenvaltioiden nykyisen
kapasiteetin koordinointia voidaan 
kohentaa, niin että pystytään paremmin 
varautumaan ja reagoimaan 
luonnonmullistuksiin ja ihmisen 
aiheuttamiin katastrofeihin sekä 
selviytymään niistä. Tällaisilla 
katastrofeilla on usein myös kielteisiä 
vaikutuksia ympäristöön. Ilmastonmuutos 
saattaa lisätä kriisejä, ja GMES onkin 
avainasemassa ilmastonmuutokseen 
sopeutumisessa. GMES-palvelujen olisi 
siksi tarjottava paikkatietoja katastrofi- ja 

(10) Katastrofi- ja humanitaarisen avun 
alalla tarvitaan operatiivisia palveluja, jotta 
yhteisön ja sen jäsenvaltioiden kapasiteetin 
luomista ja koordinointia voidaan 
kohentaa, niin että pystytään paremmin 
varautumaan ja reagoimaan 
luonnonmullistuksiin ja ihmisen 
aiheuttamiin katastrofeihin sekä 
selviytymään niistä. Tällaisilla 
katastrofeilla on usein myös kielteisiä 
vaikutuksia ympäristöön. Ilmastonmuutos 
saattaa lisätä kriisejä, ja GMES onkin 
avainasemassa ilmastonmuutokseen 
sopeutumisessa. GMES-palvelujen olisi 
siksi tarjottava paikkatietoja katastrofi- ja 
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humanitaarisen avun alalla toimivien 
tahojen tueksi.

humanitaarisen avun alalla toimivien 
tahojen tueksi.

Or. el

Tarkistus 19
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tämän asetuksen mukaisesti 
rahoitettavien operatiivisten palvelujen 
tarjoaminen edellyttää mahdollisuuksia 
saada sellaisia tietoja, joita kerätään 
avaruudessa sijaitsevalla infrastruktuurilla 
sekä ilmaan, mereen ja maahan sijoitetuilla 
laitteilla, jäljempänä ’in situ -
infrastruktuuri’, ja kartoitusohjelmilla.
Siksi olisi huolehdittava, että tällaisia 
tietoja on saatavissa, ja tarvittaessa tuettava 
yhteisön ja kansallisia toimia täydentävää 
in situ -tiedonkeruuta. Se on erityisen 
tärkeää silloin, kun kyseisestä 
tiedonkeruusta ei säädetä yhteisön tai 
kansallisessa lainsäädännössä. Lisäksi on 
varmistettava, että in situ- ja 
avaruusinfrastruktuuri on käytettävissä 
keskeytyksettä; tämä sisältää myös ESAn 
GMES-avaruuskomponenttiohjelman 
puitteissa nimenomaan GMES:ää varten 
kehitetyn avaruusinfrastruktuurin 
(Sentinel-hankkeet). Ensimmäisten 
sentinelien operatiivinen vaihe alkaa 
vuonna 2011.

(12) Tämän asetuksen mukaisesti 
rahoitettavien operatiivisten palvelujen 
tarjoaminen edellyttää mahdollisuuksia 
saada sellaisia tietoja, joita kerätään 
avaruudessa sijaitsevalla infrastruktuurilla 
sekä ilmaan, mereen ja maahan sijoitetuilla 
laitteilla, jäljempänä ’in situ -
infrastruktuuri’, ja kartoitusohjelmilla.
Siksi olisi huolehdittava, että tällaisia 
tietoja on saatavissa, edellyttäen, että 
noudatetaan kaupallisesti ja kansallisesti 
arkaluontoisten tietojen 
luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä, ja 
tarvittaessa tuettava yhteisön ja kansallisia 
toimia täydentävää in situ -tiedonkeruuta.
Se on erityisen tärkeää silloin, kun 
kyseisestä tiedonkeruusta ei säädetä 
yhteisön tai kansallisessa lainsäädännössä.
Lisäksi on varmistettava, että in situ- ja 
avaruusinfrastruktuuri on käytettävissä 
keskeytyksettä; tämä sisältää myös ESAn 
GMES-avaruuskomponenttiohjelman 
puitteissa nimenomaan GMES:ää varten 
kehitetyn avaruusinfrastruktuurin 
(Sentinel-hankkeet). Ensimmäisten 
sentinelien operatiivinen vaihe alkaa 
vuonna 2011.

Or. el
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Tarkistus 20
Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) GMES:n ensivaiheen toimintojen 
koko toteuttamiskaudeksi olisi 
vahvistettava 107 miljoonan euron
rahoituspuitteet, joita budjettivallan 
käyttäjä pitää talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 
2006 tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen 
toimielinten sopimuksen 37 kohdan 
mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan 
vuosittaisessa talousarviomenettelyssä. 
Tarkoituksena on, että näitä 
rahoituspuitteita täydennetään 
43 miljoonalla eurolla, jotka osoitetaan 
seitsemännen puiteohjelman avaruus-
aihealueesta GMES:n ensivaiheen 
toimintoihin liittyviin tutkimustoimiin.

(16) GMES:n ensivaiheen toimintojen 
koko toteuttamiskaudeksi olisi 
vahvistettava 317 miljoonan euron
rahoituspuitteet, joita budjettivallan 
käyttäjä pitää talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 
2006 tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen 
toimielinten sopimuksen 37 kohdan 
mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan 
vuosittaisessa talousarviomenettelyssä. 
Tarkoituksena on, että näitä 
rahoituspuitteita täydennetään 
43 miljoonalla eurolla, jotka osoitetaan 
seitsemännen puiteohjelman avaruus-
aihealueesta GMES:n ensivaiheen 
toimintoihin liittyviin tutkimustoimiin.

Or. de

Perustelu

Monet GMES:ään perehtyneet asiantuntijat pitävät komission ehdotuksessa kaavailtuja 
määrärahoja riittämättöminä maanhavainnointiohjelman käyttöönottovaiheen käynnistämistä 
varten vuosina 2011–2013. Määrärahojen lisääminen tässä yhteydessä olisi järkevä tapa 
käyttää veronmaksajien rahoja, koska joka tapauksessa tarvittavat investoinnit aiheuttaisivat 
myöhempänä ajankohtana lisäkustannuksia.

Tarkistus 21
Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) GMES-palvelujen olisi oltava täysin ja 
avoimesti käytettävissä. Se on tarpeen, 

(18) GMES-palvelujen olisi oltava 
sellaisten luonnollisten ja 
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jotta voidaan edistää Maan havainnointiin 
liittyvien tietojen käyttöä ja jakamista 
SEIS:n, INSPIREn ja maailmanlaajuisen 
maanhavainnointijärjestelmän (GEOSS) 
periaatteiden mukaisesti.

oikeushenkilöiden täysin ja avoimesti 
käytettävissä, joilla on koti- tai 
toimipaikka EU:ssa. Se on tarpeen, jotta 
voidaan edistää Maan havainnointiin 
liittyvien tietojen käyttöä ja jakamista 
SEIS:n, INSPIREn ja maailmanlaajuisen 
maanhavainnointijärjestelmän (GEOSS) 
periaatteiden mukaisesti sekä vahvistaa 
maan havainnointiin liittyviä markkinoita 
Euroopassa etenkin myöhemmän vaiheen 
markkinoiden osalta kasvun ja 
työpaikkojen luomisen edistämiseksi.

Or. de

Perustelu

EU:n kansalaisten ja yritysten on saatava rajoituksetta tietoja. Yleissääntönä olisi oltava, että 
kolmannet maat saavat tietoja vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti. Tämä ei saa vaikuttaa 
maiden ja alueiden mahdollisuuksiin hyödyntää täysimääräisesti muita EU:n politiikan aloja, 
kuten kehitysyhteistyö- tai ilmastonmuutospolitiikkaa.

Tarkistus 22
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) GMES-palvelujen olisi oltava täysin ja 
avoimesti käytettävissä. Se on tarpeen, 
jotta voidaan edistää Maan havainnointiin 
liittyvien tietojen käyttöä ja jakamista 
SEIS:n, INSPIREn ja maailmanlaajuisen 
maanhavainnointijärjestelmän (GEOSS) 
periaatteiden mukaisesti.

(18) GMES-palvelujen olisi oltava täysin ja 
avoimesti käytettävissä edellyttäen, että 
noudatetaan kaupallisesti ja kansallisesti 
arkaluontoisten tietojen 
luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä.
Se on tarpeen, jotta voidaan edistää Maan 
havainnointiin liittyvien tietojen käyttöä ja 
jakamista SEIS:n, INSPIREn ja 
maailmanlaajuisen 
maanhavainnointijärjestelmän (GEOSS) 
periaatteiden mukaisesti.

Or. el
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Tarkistus 23
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) GMES-palvelujen olisi oltava täysin ja 
avoimesti käytettävissä. Se on tarpeen, 
jotta voidaan edistää Maan havainnointiin 
liittyvien tietojen käyttöä ja jakamista 
SEIS:n, INSPIREn ja maailmanlaajuisen 
maanhavainnointijärjestelmän (GEOSS) 
periaatteiden mukaisesti.

(18) GMES-palvelujen olisi oltava täysin ja 
vapaasti käytettävissä. Se on tarpeen, jotta 
voidaan edistää Maan havainnointiin 
liittyvien tietojen käyttöä ja jakamista 
SEIS:n, INSPIREn ja maailmanlaajuisen 
maanhavainnointijärjestelmän (GEOSS) 
periaatteiden mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

On vahvistettava GMES-tietojen vapaan käytettävyyden periaate. Tässä periaatteessa 
jätetään avoimeksi tietojen maksuttomuus tai maksullisuus tietyille käyttäjäryhmille. 
Päätettäessä tästä kysymyksestä lopullisesti voidaan ottaa huomioon esimerkiksi 
maantieteelliset perusteet, vastavuoroisuusperiaate tai markkinoiden kehitys. On tärkeää, että 
tietojen saatavuutta ei rajoiteta liikaa, jotta ei jarruteta myöhemmän vaiheen 
GMES-markkinoiden kehitystä.

Tarkistus 24
Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) GMES-palvelujen yhteydessä 
ilmaiseksi ja vapaasti tarjottavat tiedot 
eivät saisi vaarantaa olemassa olevien tai 
perusteilla olevien yritysten 
liiketoimintamalleja.

Or. de

Perustelu

Asetuksen tavoitteena on muun muassa tukea pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja edistää niiden 
toimintaa, ei hankaloittaa niiden työskentelyä.
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Tarkistus 25
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– hätätilanteiden hallinta – hätätilanteiden hallinta ja tutkimusten ja 
pelastustoimien tukeminen

Or. el

Tarkistus 26
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– meriympäristön seuranta – meriympäristön seuranta, meriliikenteen 
seuranta ja merirajojen valvonta

Or. el

Tarkistus 27
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) paikkaviitekomponentti, jolla 
varmistetaan GMES-tietojen 
yhdenmukaisuus jäsenvaltioiden 
paikkaviitetietojen kanssa ja 
INSPIRE-direktiivillä (2007/2/EY) 
perustetun eurooppalaisen 
paikkatietoinfrastruktuurin kanssa.
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Or. en

Perustelu

Geospatial reference data held by Member States is a vital component of GMES. It provides 
the reference framework against which environmental observations – whether from space-
based or in situ sensors – are located and interpreted. GMES observations must be related to 
a consistent framework to facilitate their interpretation and re-use. The legal instrument for 
this is already in place: the INSPIRE Directive lays down rules aimed at the establishment of 
the Infrastructure for Spatial Information in the European Community, building upon 
infrastructures established and operated by the Member States. Through implementing rules 
INSPIRE establishes technical arrangements for the interoperability and, where practicable, 
harmonisation of spatial data sets and services relating to key reference data themes, 
including Coordinate Reference Systems, Administrative Units, Transport Networks, 
Hydrography, Protected Sites, Elevation, Land Cover, Orthoimagery and Geology The 
Commission proposal fails to recognise the characteristics that distinguish reference data 
from other in situ data and consequently risks unnecessary duplication.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 28
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) meriympäristön seurantapalvelut

Or. fr

Perustelu

Meriympäristön ja ilmakehän seurantapalveluiden tulisi sisältyä GMES-ohjelman toimintojen 
luetteloon heti ohjelman käyttöönotosta lähtien. Näiden palvelujen avulla voidaan pyrkiä 
tavoitteisiin, jotka edellyttävät nopeita toimia (esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunta).
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Tarkistus 29
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) ilmakehän seurantapalvelut

Or. fr

Perustelu

Meriympäristön ja ilmakehän seurantapalveluiden tulisi sisältyä GMES-ohjelman toimintojen 
luetteloon heti ohjelman käyttöönotosta lähtien. Näiden palvelujen avulla voidaan pyrkiä 
tavoitteisiin, jotka edellyttävät nopeita toimia (esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunta).

Tarkistus 30
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. GMES-palveluissa on hyödynnettävä 
niin pitkälle kuin mahdollista 
jäsenvaltioiden viranomaisten 
hallinnoimia nykyisiä tietolähteitä. 
Sellaisten uusien tietojen keruuta, jotka 
ovat käytännössä yhteneväisiä nykyisten 
lähteiden kanssa, harkitaan vain silloin, 
kun nykyiset tietoaineistot on osoitettu 
sopimattomiksi eikä hyväksyttävää 
vaihtoehtoa näiden tietoaineistojen 
päivittämiseksi ole saatavissa.

Or. en

Perustelu

Duplication should be avoided so that efficient use is made of the funds available to the 
GMES programme. The requirement to give due consideration to the use of existing Member 
State data is consistent with the twin principles of subsidiarity - which requires that 
Community action be limited to that which cannot be done effectively by Member States - and 
proportionality - because GMES activities must complement rather than duplicate existing 
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services . It will also ensure that GMES achieves maximum synergy with the work done by 
Member States to create National Spatial Data Infrastructures as part of the European 
Spatial Data Infrastructure under INSPIRE. The investments made by Member States to 
implement the INSPIRE Directive must not be duplicated by the GMES programme.
Furthermore, the successful uptake of GMES services will depend heavily on use of common 
reference data by GMES and the complementary national geo-information systems that 
GMES services must work with in real-life applications.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 31
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hallinnoi tämän asetuksen 
nojalla käyttöön annettuja varoja asetuksen 
(EY, Euratom) N:o 1605/2002, jäljempänä 
’varainhoitoasetus’, mukaisesti ja huolehtii 
GMES-ohjelman täydentävyydestä ja 
johdonmukaisuudesta suhteessa muihin 
asiaan liittyviin yhteisön politiikkoihin, 
välineisiin ja toimiin, jotka liittyvät etenkin 
kilpailukykyyn ja innovointiin, koheesioon, 
tutkimukseen, liikenteeseen ja kilpailuun, 
maailmanlaajuiseen 
satelliittinavigointijärjestelmään (GNSS) 
liittyviin eurooppalaisiin ohjelmiin, 
tietosuojaan, direktiiviin 2007/2/EY 
(INSPIRE), yhteiseen 
ympäristötietojärjestelmään (SEIS) sekä 
yhteisön toimiin hätätilanteiden hallinnan 
alalla.

2. Komissio hallinnoi tämän asetuksen 
nojalla käyttöön annettuja varoja asetuksen 
(EY, Euratom) N:o 1605/2002, jäljempänä 
’varainhoitoasetus’, mukaisesti ja huolehtii 
GMES-ohjelman täydentävyydestä ja 
johdonmukaisuudesta suhteessa muihin 
asiaan liittyviin yhteisön politiikkoihin, 
välineisiin ja toimiin, jotka liittyvät etenkin 
kilpailukykyyn ja innovointiin, koheesioon, 
tutkimukseen, liikenteeseen ja kilpailuun, 
maailmanlaajuiseen 
satelliittinavigointijärjestelmään (GNSS) 
liittyviin eurooppalaisiin ohjelmiin, 
tietosuojaan, direktiiviin 2007/2/EY 
(INSPIRE), yhteiseen 
ympäristötietojärjestelmään (SEIS) sekä 
yhteisön toimiin hätätilanteiden hallinnan 
alalla. Komissiota avustaa 
yhteistyökumppanien lautakunta, johon 
sisältyy kaikkien sidosryhmäyhteisöjen 
edustajia: avaruudessa sijaitsevilla 
havainnointilaitteilla tuotettujen tietojen, 
in situ -havainnointitietojen sekä 
paikkaviitetietojen käyttäjiä ja toimittajia.

Or. en
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Perustelu

GMES edellyttää monien sidosryhmien yhteistyötä siten, että kaikki sidosryhmät voivat 
ilmaista näkemyksensä ja huolenaiheensa muiden läsnä ollessa. Yhteistyökumppanien 
lautakunnan täsmällisestä muodosta voidaan päättää komission institutionaalisen toimivallan 
alaisuudessa ja sen perustamisesta voi vastata GMES:n neuvoa-antava toimikunta, kuten 
neuvoston puheenjohtaja on kaavaillut.

Tarkistus 32
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Euroopan komissiota avustaa 
yhteistyökumppanien lautakunta.

Yhteistyökumppanien lautakunta 
muodostaa GMES-infrastruktuuriin 
osallistuvien jäsenvaltioiden ja Euroopan 
komission välisen ensisijaisen 
yhteistyöelimen. Se täydentää 
11 artiklassa tarkoitetun GMES-komitean 
tehtäviä ja takaa GMES-ohjelman yleisen 
yhdenmukaisuuden. 

Muita toimivaltaisia toimijoita voidaan 
kutsua osallistumaan tarkkailijoina 
yhteistyökumppanien lautakunnan 
työskentelyyn. 

Lautakunnan tehtävät ovat seuraavat:

– GMES-ohjelman yleisen toiminnan 
kehityksen tutkiminen

– kumppanien osallistumisen 
seuraaminen niiden toimittamien tietojen, 
tuotteiden ja infrastruktuurin 
asettamiseksi käytettäviksi.

Lautakunnan toimikautta voidaan jatkaa 
GMES-ohjelman kehittyessä.

Yhteistyökumppanien lautakunta 
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hyväksyy työjärjestyksensä.

Or. fr

Perustelu

Asetusehdotuksen 11 artiklassa tarkoitetun komitean rooli rajoittuu GIO-budjetin 
toteuttamiseen. On luotava pysyvä yhteistyöfoorumi komission ja jäsenvaltioiden ja 
tarvittaessa muidenkin toimijoiden välillä. GMES-ohjelman moitteettoman toiminnan 
edellytyksenä on selkeä hallintoarkkitehtuuri ja kaikkien asianomaisten toimijoiden välinen 
hyvä yhteistyö. 

Tarkistus 33
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Päällekkäisyyksien välttämiseksi 
GMES-palveluissa hyödynnetään 
ensisijaisesti, aina kun mahdollista, 
kansallisten elinten hallinnoimia jo 
olemassa olevia tietolähteitä. 

Or. fr

Perustelu

GMES-budjetin määrärahojen asianmukaisen hallinnan varmistamiseksi on vältettävä 
päällekkäisiä tietoja ja on hyödynnettävä ensisijaisesti kansallisella tasolla jo olemassa 
olevia tietoja. GMES-ohjelmassa on noudatettava toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita. 
GMES-palveluilla on täydennettävä jo olemassa olevia palveluita.

Tarkistus 34
Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen täytäntöönpanoon 1. Tämän asetuksen täytäntöönpanoon 
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varataan 107 miljoonaa euroa. varataan 317 miljoonaa euroa.

Or. de

Perustelu

Monet GMES:ään perehtyneet asiantuntijat pitävät komission ehdotuksessa kaavailtuja 
määrärahoja riittämättöminä maanhavainnointiohjelman käyttöönottovaiheen käynnistämistä 
varten vuosina 2011–2013. Määrärahojen lisääminen tässä yhteydessä olisi järkevä tapa 
käyttää veronmaksajien rahoja, koska joka tapauksessa tarvittavat investoinnit aiheuttaisivat 
myöhempänä ajankohtana lisäkustannuksia.

Tarkistus 35
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Annetaan täydet ja avoimet oikeudet 
saada käyttöön GMES-palvelujen ja 
GMES-infrastruktuurin kautta kerättyjä 
tietoja ottaen kuitenkin huomioon 
asianmukaiset turvallisuuteen liittyvät 
rajoitukset.

(b) Annetaan täydet, maksuttomat ja 
avoimet oikeudet saada käyttöön 
GMES-palvelujen ja 
GMES-infrastruktuurin kautta kerättyjä 
tietoja ottaen kuitenkin huomioon 
asianmukaiset turvallisuuteen liittyvät 
rajoitukset.

Or. ro

Perustelu

Olisi annettava täydet, maksuttomat ja avoimet oikeudet saada käyttöön GMES-palvelujen ja 
GMES-infrastruktuurin kautta kerättyjä tietoja ottaen kuitenkin huomioon asianmukaiset 
turvallisuuteen liittyvät rajoitukset. 

Tarkistus 36
Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Annetaan täydet ja avoimet oikeudet (b) Annetaan luonnollisille henkilöille ja 
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saada käyttöön GMES-palvelujen ja 
GMES-infrastruktuurin kautta kerättyjä 
tietoja ottaen kuitenkin huomioon 
asianmukaiset turvallisuuteen liittyvät 
rajoitukset.

oikeushenkilöille, joilla on koti- tai 
toimipaikka EU:ssa, täydet ja avoimet 
oikeudet saada käyttöön GMES-palvelujen 
ja GMES-infrastruktuurin kautta kerättyjä 
tietoja. Kolmansien maiden luonnollisten 
henkilöiden ja oikeushenkilöiden sekä 
kansainvälisten järjestöjen 
tiedonsaannissa GMES-palveluista olisi 
yleissääntönä noudatettava 
vastavuoroisuusperiaatetta ja otettava 
huomioon asianmukaiset kansainväliset 
sopimukset.

Or. de

Perustelu

EU:n kansalaisten ja yritysten on saatava rajoituksetta tietoja. Kolmansien valtioiden 
tiedonsaannissa olisi yleissääntönä noudatettava vastavuoroisuusperiaatetta. Tämä ei saa 
vaikuttaa maiden ja alueiden mahdollisuuksiin hyödyntää täysimääräisesti muita EU:n 
politiikan aloja, kuten kehitysyhteistyö- tai ilmastonmuutospolitiikkaa.

Tarkistus 37
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Annetaan täydet ja avoimet oikeudet 
saada käyttöön GMES-palvelujen ja 
GMES-infrastruktuurin kautta kerättyjä 
tietoja ottaen kuitenkin huomioon 
asianmukaiset turvallisuuteen liittyvät 
rajoitukset.

(b) Annetaan täydet ja vapaat oikeudet 
saada käyttöön GMES-palvelujen ja 
GMES-infrastruktuurin kautta kerättyjä 
tietoja ottaen kuitenkin huomioon 
asianmukaiset turvallisuuteen liittyvät 
rajoitukset.

Or. fr

Perustelu

On varmistettava GMES-tietojen vapaan käytettävyyden periaate, olivatpa palvelut 
maksuttomia tai maksullisia. Tämän periaatteen on mahdollistettava, että GMES-ohjelma ei 
tässä vaiheessa rajoitu GMES-tietoihin GMES-ohjelman on voitava hyödyntää kaikki 
mahdollisuutensa, kun on kyse myöhemmän vaiheen GMES-markkinoista.
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Tarkistus 38
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Annetaan täydet ja avoimet oikeudet 
saada käyttöön GMES-palvelujen ja 
GMES-infrastruktuurin kautta kerättyjä 
tietoja ottaen kuitenkin huomioon 
asianmukaiset turvallisuuteen liittyvät 
rajoitukset.

(b) Annetaan täydet ja avoimet oikeudet 
saada käyttöön GMES-palvelujen ja 
GMES-infrastruktuurin kautta kerättyjä 
tietoja ottaen kuitenkin huomioon 
asianmukaiset kansallisesti 
arkaluontoisiin aloihin, kuten 
turvallisuuteen liittyvät rajoitukset.

Or. el

Tarkistus 39
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) On varmistettava tietojen 
varmentaminen 8 a artiklassa 
tarkoitetulla tavalla.

Or. fr

Perustelu

Varmentaminen määritellään uudessa 8 a artiklassa (katso tarkistus 44). Sen avulla tietojen 
käyttäjällä on oltava takuut tietojen alkuperästä ja luotettavuudesta. Tiedot on varmennettava 
siten, että ylläpidetään tasapainoa varmentamisen tuomasta oikeudellisesta arvosta 
seuraavien oikeuksien ja tarvittavan joustavuuden välillä, jotta komissiolle ei aiheudu liian 
suuria oikeudellisia ja taloudellisia riskejä.
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Tarkistus 40
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Edistetään GMES-datan ja -
informaation tarjonnan jatkuvuutta.

(d) Edistetään GMES-datan ja -
informaation tarjonnan kestävyyttä ja 
jatkuvuutta.

Or. fr

Perustelu

On vältettävä katkokset tietojen toimittamisessa. Jatkuvuuden periaate tuo varmuutta 
GMES-ohjelman jatkuvuuden suhteen erityisesti myöhemmän vaiheen GMES-markkinoiden 
käyttäjille ja investoijille. 

Tarkistus 41
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) Tuetaan Euroopan tutkijayhteisöjä. (e) Tuetaan Euroopan tutkija-, innovointi-
ja teknologiayhteisöjä.

Or. el

Tarkistus 42
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio panee GMES:n data- ja 
informaatiokonseptin tavoitteet täytäntöön 
palvelu-, avaruus- ja in situ -komponentin 
osalta erityisesti huolehtimalla siitä, että 

2. Komissio panee GMES:n data- ja 
informaatiokonseptin tavoitteet täytäntöön 
palvelu-, avaruus-, in situ- ja 
paikkaviitekomponentin osalta erityisesti 
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avustus- ja hankintasopimukset ja GMES-
palvelujen tarjoajien, GMES-
infrastruktuurin toiminnasta vastaavien ja 
datantuottajien kanssa tehtävät 
delegointisopimukset ovat 1 kohdassa 
mainittujen tavoitteitten mukaisia.

huolehtimalla siitä, että avustus- ja 
hankintasopimukset ja GMES-palvelujen 
tarjoajien, GMES-infrastruktuurin 
toiminnasta vastaavien ja datantuottajien 
kanssa tehtävät delegointisopimukset ovat 
1 kohdassa mainittujen tavoitteitten 
mukaisia. Hankintamenettelyt on 
suunniteltava siten, että ne mukautetaan 
jäsenvaltioiden viranomaisten voimassa 
oleviin tietopolitiikkoihin.

Or. en

Perustelu

Paikkaviitekomponentti sisällytetään yhdenmukaisuuden vuoksi tarkistuksen 1 kanssa. Tarve 
noudattaa jäsenvaltioissa käytössä olevia tietopolitiikkoja ja mukautua niihin on seurausta 
suhteellisuusperiaatteesta. Yhteisön toimien ei pidä mennä pidemmälle kuin on tarpeen 
yhteisön tasolla asetettujen tavoitteiden täyttymiseksi. Yhteisöllä ei ole toimivaltaa määrittää, 
ovatko jäsenvaltioiden soveltamat tietopolitiikat hyväksyttäviä.

Tarkistus 43
Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. GMES-palveluissa käytetään niin 
paljon kuin mahdollista jäsenvaltioiden 
viranomaisten jo keräämiä tietoja. 
Sellaisia uusia tietoja, jotka ovat 
yhteneväisiä jo kerättyjen tietojen kanssa, 
voidaan kerätä vain silloin, kun jo 
saatavissa olevia tietoja ei voida 
hyödyntää tai niitä ei voida parantaa tai 
täydentää.

Or. de

Perustelu

Olisi vältettävä niin paljon kuin mahdollista kaksinkertaista tietojen keruuta, jotta GMES:ään 
myönnetyt varat käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi näin saadaan synergiaetuja 
jäsenvaltioissa jo tehdystä työstä.
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Tarkistus 44
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla

Tietojen varmentaminen

1. Euroopan komissio varmentaa 
GMES-tiedot. 

2. GMES-ohjelmaan sisältyvän 
varmentamisprosessin myötä tietojen 
käyttäjälle taataan kyseisten tietojen 
alkuperä ja luotettavuus.

3. Euroopan komission on luotava 
tarvittavat puitteet varmentamista varten 
11 artiklan 2 kohdassa esitetyn menettelyn 
mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

On määriteltävä tietojen varmentaminen osana GMES-ohjelmaa. Sen tavoitteena on 
varmistaa tietojen luotettavuus ja alkuperä. Euroopan komission tehtävänä on luoda puitteet, 
joiden avulla tämä tavoite voidaan saavuttaa. 

Tarkistus 45
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a) Meriympäristön seurantapalveluiden 
avulla saadaan tietoja merien ja 
meriekosysteemien tilasta. Nämä palvelut 
ovat erityisen hyödyllisiä merenkulun 
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turvallisuuden ja meriluonnonvarojen 
suojelun alalla sekä osana 
ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Or. fr

Perustelu

GMES:n ensivaiheen toimintojen tavoiteluetteloon on lisättävä meriympäristön ja ilmakehän 
seurantaan liittyvät palvelut. Kun otetaan huomioon näiden palveluiden tavoitteet, niiden 
tulisi myös kuulua GMES-ohjelman ensisijaisiin painopisteisiin heti ohjelman käyttöönotosta 
lähtien. 

Tarkistus 46
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b) Ilmakehän seurantapalveluiden 
avulla voidaan valvoa ilmanlaatua sekä 
ilmakehän kemiallista koostumusta.

Or. fr

Perustelu

GMES:n ensivaiheen toimintojen tavoiteluetteloon on lisättävä meriympäristön ja ilmakehän 
seurantaan liittyvät palvelut. Kun otetaan huomioon näiden palveluiden tavoitteet, niiden 
tulisi myös kuulua GMES-ohjelman ensisijaisiin painopisteisiin heti ohjelman käyttöönotosta 
lähtien. 


