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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Maa seire 
Euroopa programmi (GMES) ja selle esialgsete toimingute kohta (2011–2013)
(KOM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2009)0223);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 157 lõiget 3, mille alusel 
komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0037/2009);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
eelarvekomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni ning 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi (A7-0000/2009),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Võimaluse korral tuleks 
rahastamist veelgi suurendada, et juba 
käesolevas finantsperspektiivis saaks 
kosmosevaldkonnale eraldada 
kulukohustuste assigneeringuid. See 
puudutab konkreetselt A seeria Sentinel-
satelliitide tegevust, B seeria käivitamist ja 
C seeria Sentinel-satelliitide tähtsaimate 
koostisosade hanget. 
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Or. de

Selgitus

Need kulukohustuste assigneeringud võimaldaksid kohe praegu lepinguid sõlmida, hindu 
kindlaks määrata ning sellest tulenevalt tõhusalt raha kasutada ja maksumaksjate raha kokku 
hoida.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 b) Komisjon peaks 
finantsplaneerimisel jälgima, et nii 
GMESi esialgsel operatiivetapil (aastatel 
2011–2013) kui ka pärast seda oleks 
tagatud andmete järjepidevus ning 
teenuseid saaks kasutada pidevalt ja 
piiranguteta.

Or. de

Selgitus

Selleks, et andmete kasutajad saaksid kindlalt teenuseid kasutada, peaks tingimata vältima 
andmete järjepidevuse katkemist. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) GMES-teenused peavad olema 
täielikult ja avalikult kättesaadavad. See on 
vajalik Maa seire andmete kasutamise ja 
jagamise edendamiseks kooskõlas ühise 
keskkonnateabesüsteemiga, Euroopa 
Ühenduse ruumiandmete infrastruktuuriga 
ja maavaatlussüsteemide ülemaailmse 
süsteemiga (GEOSS).

(18) GMES-teenused peavad olema täiesti 
vabalt ja avalikult kättesaadavad 
füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle 
elukoht on Euroopa Liidus. See on vajalik 
Maa seire andmete kasutamise ja jagamise 
edendamiseks kooskõlas ühise 
keskkonnateabesüsteemiga, Euroopa 
Ühenduse ruumiandmete infrastruktuuriga 
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ja maavaatlussüsteemide ülemaailmse 
süsteemiga (GEOSS) ning see on vajalik, 
et tugevdada Maa seire turgusid, eelkõige 
järgmise etapi teenuste sektoris, pidades 
silmas majanduskasvu soodustamist ja 
töökohtade loomist.

Or. de

Selgitus

Euroopa Liidu kodanikel ja ettevõtjatel peaks olema teabele täielik juurdepääs. Kolmandate 
riikide juurdepääsu puhul tuleks üldjuhul järgida vastastikkuse põhimõtet. See peaks toimima 
sõltumata võimalusest tagada riikidele ja piirkondadele täielik juurdepääs Euroopa Liidu 
muude poliitikavaldkondade, näiteks arengukoostöö ja kliimamuutuste valdkonna teabele.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 18 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Teave ja andmed, mida GMES-
teenustes tasuta pakutakse, ei tohi ohtu 
seada olemasolevate või loomisjärgus 
ettevõtete ärimudeleid.

Or. de

Selgitus

Muu hulgas tahetakse käesoleva määrusega aidata ja toetada väikesi ja keskmise suurusega 
ettevõtteid, mitte ei taheta nende tööd raskemaks teha.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Eelkõige peaks komisjonil olema 
volitus kohandada lisa teaduse ja tehnika 
arenguga. Kuna kõnealused meetmed on 
üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 

välja jäetud
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tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 
1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. de

Selgitus

Esialgsete toimingute eesmärgid on esitatud vaid määruse lisas ning sellisena on need 
määruse oluliseks osaks. Neid võib muuta ainult õigusloomega seotud menetlust ja mitte 
komiteemenetlust kasutades.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 3 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud meetmete konkreetsed
eesmärgid on määratletud lisas.

2. Lõikes 1 osutatud meetmete eesmärgid 
on määratletud lisas.

Or. de

Selgitus

Määruse lisas sõnastatud eesmärgid on nende meetmete ainukesed eesmärgid. Mingeid 
üleüldisi eesmärke ei ole.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 3 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib lisa kohandada teaduse ja 
tehnika arenguga.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Esialgsete toimingute eesmärgid on esitatud vaid määruse lisas ning sellisena on need 
määruse oluliseks osaks. Neid võib muuta ainult õigusloomega seotud menetlust ja mitte 
komiteemenetlust kasutades.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 3 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 11 
lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Esialgsete toimingute eesmärgid on esitatud vaid määruse lisas ning sellisena on need 
määruse oluliseks osaks. Neid võib muuta ainult õigusloomega seotud menetlust ja mitte 
komiteemenetlust kasutades.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 4 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Kosmoseagentuurile tehakse 
ülesandeks rakendada GMESi 
kosmosevaldkond, ning paluda vajaduse 
korral abi Euroopa Meteoroloogiliste 
Satelliitide Kasutamise Organisatsioonilt
(EUMETSAT).

GMESi kosmosevaldkonna tehnilise 
rakendamise ülesanne delegeeritakse
Euroopa Kosmoseagentuurile. See 
agentuur kasutab vajaduse korral Euroopa 
Meteoroloogiliste Satelliitide Kasutamise
Organisatsiooni (EUMETSAT) abi.

Or. de

Selgitus

See, et kosmosevaldkonna tehniliseks rakendajaks jääb Euroopa Kosmoseagentuur (ESA), 
tuleks kindlaks määrata delegeerimislepinguga. Sellega tagataks läbipaistvus ja parandataks 
vastutust.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühendusepoolse rahastamise 
õiguslikud vormid võivad olla järgmised:

1. Ühendusepoolse rahastamise 
vormid on järgmised:

(-1) delegeerimislepingud;
(1) toetused; (1) toetused;
(2) riigihankelepingud. (2) riigihankelepingud.

Or. de

Selgitus

Rahastamisvahendite vormid tuleks selgelt kindlaks määrata. Nende vormide hulgas peaks 
olema delegeerimisleping, mis sõlmitakse Euroopa Kosmoseagentuuriga.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühenduse toetust võib anda konkreetses 
vormis, näiteks partnerluse raamlepinguga 
või tegevus- või meetmetoetuste 
kaasrahastamisena. Euroopa üldistes 
huvides tegutsevatele asutustele antavate 
tegevustoetuste suhtes ei kohaldata 
finantsmääruse kahanemissätteid. Toetuste 
puhul võetakse kaasrahastamise ülemmäär 
vastu artikli 11 lõikes 3 sätestatud korras.

2. GMES-programmi rakendamisel peaks 
riigihange olema eelistatav 
rahastamisvahend. Põhjendatud juhtudel
võib ühenduse toetust anda konkreetses 
vormis, näiteks partnerluse raamlepinguga 
või tegevus- või meetmetoetuste 
kaasrahastamisena. Euroopa üldistes 
huvides tegutsevatele asutustele antavate 
tegevustoetuste suhtes ei kohaldata 
finantsmääruse kahanemissätteid. Toetuste 
puhul võetakse kaasrahastamise ülemmäär 
vastu artikli 11 lõikes 3 sätestatud korras.

Or. de

Selgitus

Tavaliseks rahastamismooduseks peaks olema riigihankeleping. Põhjendatud juhtudel peaks 
rahastamine toimuma toetuste kaudu, avalikke menetlusi kasutades.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) täielik ja avatud juurdepääs (mille 
puhul kohaldatakse asjakohaseid 
julgeolekupiiranguid) GMES-teenuste 
kaudu saadud teabele ja GMESi 
infrastruktuuri kaudu kogutud andmetele;

(b) anda füüsilistele ja juriidilistele 
isikutele, kelle elukoht on Euroopa 
Liidus, täiesti vaba ja avatud juurdepääs 
GMES-teenuste kaudu saadud teabele ja 
GMESi infrastruktuuri kaudu kogutud 
andmetele; kolmandate riikide füüsilistele 
ja juriidilistele isikutele ning 
rahvusvahelistele organisatsioonidele 
peaks juurdepääsu GMESi pakutavale 
teabele võimaldama üldjuhul 
vastastikkuse põhimõttel ja asjakohaseid 
rahvusvahelisi lepinguid järgides;

Or. de

Selgitus

Euroopa Liidu kodanikel ja ettevõtjatel peaks olema teabele täielik ja tasuta juurdepääs. 
Kolmandate riikide juurdepääsu puhul tuleks üldjuhul järgida vastastikkuse põhimõtet. See 
peaks toimima sõltumata võimalusest tagada riikidele ja piirkondadele täielik juurdepääs 
Euroopa Liidu muude poliitikavaldkondade, näiteks arengukoostöö ja kliimamuutuste 
valdkonna teabele.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 8 – esimene lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) toetada Euroopa teadusringkondi. (e) toetada Euroopa teadus- ja 
innovatsiooniringkondi.

Or. de

Selgitus

Eesmärgiks peaks olema ka innovatsiooni, eriti väikestest ja keskmise suurusega ettevõtetest 
lähtuva innovatsiooni toetamine.



PE430.283v01-00 12/13 PR\792937ET.doc

ET

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele 31. detsembriks 2012 
vahehindamise ja järelhindamise aruande.

2. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele 31. detsembriks 2012 
vahehindamise ja hiljemalt…*
järelhindamise aruande. 
* kaks aastat pärast artikli 3 lõikes 1 osutatud 
ajavahemiku lõppu.

Or. de

Selgitus

Lõpparuande peaks esitama kiiresti.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – sissejuhatav lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 2 lõikes 1 osutatud toimingute 
eesmärgid on järgmised:

Artikli 3 lõikes 1 osutatud toimingute 
eesmärgid on järgmised:

Or. de

Selgitus

Toiminguid on kirjeldatud artiklis 3.
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SELETUSKIRI

Maa seire programm GMES on Euroopa Liidu tulevikku silmas pidades tähtis ettevõtmine. 
GMESi näol rajatakse sarnaselt satelliitnavigatsiooniprogrammile Galileo Euroopa Liidu oma 
infrastruktuur, mis võimaldab parandada keskkonnajuhtimist ja samal ajal suurendada 
kodanike julgeolekut. Erinevalt Galileo programmist rahastatakse GMESi algusest peale 
avalikest vahenditest. Tavaliseks rahastamismenetluseks GMESi ülesehitamisel peab olema 
riigihangete korraldamine. Raportöör teab, et GMESi ülesehitamine on seotud suurte 
kulutustega, mis ei piirdu üksnes esialgse operatiivetapiga, vaid kanduvad ka järgmisse, 2014. 
aastal algavasse finantsperspektiivi. Raportööri arvates on need kulutused aga õigustatud, 
silmas pidades seda suurt kasu, mida GMES annab.

Selleks, et GMES üles ehitada ning andmeid ja teenuseid pakkuda, peab tingimata koostama 
hästi läbimõeldud rahastamisplaani. Sealjuures on väga tähtis, et nii esialgsete toimingute 
etapil kui ka pärast selle lõppu oleks õigel ajal küllaldaselt raha selleks, et andmed ja 
pakutavad teenused oleksid usaldusväärselt ja järjepidevalt kasutusvalmis. Hea oleks, kui 
komisjoni ettepanekus ette nähtud rahalisi vahendeid esialgsete toimingute etapiks veelgi 
suurendataks, sest nii oleks võimalik kohe kasutada kulukohustuste assigneeringuid GMESi 
kosmosevaldkonna järgnevate osade arendamiseks. See võimaldaks lepinguid sõlmida ja 
muudaks finantsplaanimise kindlaks.  See on eriti oluline Sentinel-satelliitide B seeria 
käivitamiseks ja C seeria tähtsaimate koostisosade hanke korraldamiseks, sest sellega 
tagatakse nii B seeria käivitamine kui ka satelliitide ehituse ühetaolisus. Kuna siinkohal on 
mõeldud raha, mis tuleb nagunii välja anda, siis ei ole tegemist kulutuste suurendamisega, 
vaid raha tõhusama rakendamisega ja raha varasema eraldamisega.  Sellega välditakse 
maksumaksja kulude kasvu tuleval finantsperioodil.

Kõikidel Euroopa Liidu kodanikel ja ettevõtjatel peab vaba juurdepääs GMESi kaudu 
pakutavatele andmetele ja teenustele. See soodustaks järgneva turu arengut just väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete keskkonnas.  Keskkonna- ja julgeolekuaspektide kõrval on 
GMESi eesmärgiks ka edasiliikumise ja innovatsiooni toetamine. Ka väljaspool Euroopa Liitu 
asuvatele ettevõtjatele peaks võimaldama avatud juurdepääsu nendele andmetele ja teenustele, 
tingimusel, et Euroopa eraisikutele ja ettevõtjatele võimaldataks vastastikkuse põhimõtet 
järgides juurdepääs n-ö Euroopa-välistele andmetele. 

Euroopa Komisjon tegutseb selle projekti haldajana ja üldise koordineerijana. Projekti 
tehniline rakendaja on Euroopa Kosmoseagentuur (ESA), kelle käsutuses on sellekohane 
oskusteave. ESAle tuleks GMESi kosmosevaldkonna tehniline rakendamine ülesandeks teha 
delegeerimislepinguga. Sellise lepinguga saab selgemini määrata vastutust ja tagada suurem 
läbipaistvus.

Määruse eelnõuga seatud ja selle lisas loetletud eesmärgid kujutavad endast määruse olulist 
koostisosa. Raportöör on seetõttu seisukohal, et nendes ei saa muudatusi teha mitte 
komiteemenetlust, vaid tavapärast õigusloomega seotud menetlust kasutades. Kuna tegemist 
on laiaulatusliku ja eelarvet mõjutava valdkonnaga, ei tohiks Euroopa Parlament loobuda 
täitmast oma osa järelevalveasutusena. Seoses Lissaboni lepingu jõustumisega 1. detsembril 
2009 tuleb lisaks kohandada komiteemenetlust. See võib tähendada viivitusi, mis ei tule 
kasuks käesolevale projektile.


