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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
maanhavainnointiohjelmasta (GMES) ja sen ensivaiheen toiminnasta (2011–2013)
(KOM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2009)0223),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 157 artiklan 
3 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0037/2009),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
budjettivaliokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot 
(A7-0000/2009),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Jos mahdollista, määrärahoja olisi 
lisättävä, jotta vielä nykyisten 
rahoitusnäkymien aikana voidaan 
osoittaa maksusitoumusmäärärahoja 
avaruuskomponenttiin. Käytännössä kyse 
on Sentinel-satelliittien A-sarjan 
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toiminnasta, B-sarjan käynnistämisestä 
sekä ratkaisevien rakennusosien 
hankkimisesta C-sarjaa varten. 

Or. de

Perustelu

Näillä maksusitoumusmäärärahoilla mahdollistettaisiin sopimusten teko jo tässä vaiheessa, 
hintojen asettaminen sekä rahoitusresurssien tehokas käyttö ja verovarojen säästöt.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 b) Komission olisi huolehdittava 
rahoitussuunnittelussa, että varmistetaan 
jatkuva tietojen saanti GMES-ohjelman 
ensivaiheen toiminnan (2011–2013) 
aikana ja sen päätyttyä sekä se, että 
palveluja voidaan käyttää ilman 
keskeytyksiä ja rajoituksia. 

Or. de

Perustelu

On vältettävä ehdottomasti tietojen jatkuvuuden keskeytyminen, jotta käyttäjät voivat 
luottavaisina hyödyntää palveluja.

Tarkistus 3

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 

(18) GMES-palvelujen olisi oltava täysin
vapaasti ja avoimesti sellaisten
luonnollisten henkilöiden ja 
oikeushenkilöiden käytettävissä, joilla on 
kotipaikka EU:ssa. Se on tarpeen, jotta 
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maanhavainnointijärjestelmän (GEOSS) 
periaatteiden mukaisesti.

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 toimintaketjun 
myöhemmän vaiheen 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 4

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(18 a) GMES-palvelujen yhteydessä 
ilmaiseksi 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.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Komissiolle olisi erityisesti Poistetaan.
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myönnettävä valtuudet mukauttaa tämän 
asetuksen liitettä tekniikan ja tieteen 
kehitykseen. Koska tällaiset toimenpiteet 
ovat laajakantoisia ja niiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia, 
niistä olisi päätettävä päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklan mukaista 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen. Olisi myös toteutettava 
asianmukaisia toimenpiteitä 
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten 
estämiseksi sekä ryhdyttävä tarvittaessa 
toimiin menetettyjen, aiheettomasti 
maksettujen tai väärinkäytettyjen varojen 
takaisinperimiseksi seuraavien asetusten 
mukaisesti:

Or. de

Perustelu

Ainoastaan liitteessä asetettujen tavoitteiden avulla voidaan toteuttaa suunnitellut toimet, 
joten ne ovat erittäin tärkeä osa tätä asetusta. Niitä ei voida muuttaa komiteamenettelyssä, 
vaan ainoastaan muuttamalla lainsäädäntöä.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi 
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimintojen erityiset tavoitteet määritellään 
liitteessä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimintojen tavoitteet määritellään 
liitteessä.

Or. de
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Perustelu

Ainoastaan liitteessä määriteltyjen tavoitteiden avulla voidaan toteuttaa suunnitellut 
toimenpiteet. Yleistavoitteita ei ole.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi 
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi mukauttaa liitettä tekniikan 
ja tieteen kehitykseen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ainoastaan liitteessä asetettujen tavoitteiden avulla voidaan toteuttaa suunnitellut toimet, 
joten ne ovat erittäin tärkeä osa tätä asetusta. Niitä ei voida muuttaa komiteamenettelyssä, 
vaan ainoastaan muuttamalla lainsäädäntöä.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi 
3 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä toimenpiteet, joilla on tarkoitus 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, on 
hyväksyttävä 11 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ainoastaan liitteessä asetettujen tavoitteiden avulla voidaan toteuttaa suunnitellut toimet, 
joten ne ovat erittäin tärkeä osa tätä asetusta. Niitä ei voida muuttaa komiteamenettelyssä, 
vaan ainoastaan muuttamalla lainsäädäntöä.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi 
4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

GMES:n avaruuskomponentin 
toteuttaminen annetaan tehtäväksi 
Euroopan avaruusjärjestölle, joka 
tarvittaessa hyödyntää Euroopan 
sääsatelliittijärjestön EUMETSATin 
asiantuntemusta.

GMES:n avaruuskomponentin tekninen 
toteuttaminen annetaan tehtäväksi 
Euroopan avaruusjärjestölle. Se hyödyntää 
tarvittaessa Euroopan sääsatelliittijärjestön 
EUMETSATin asiantuntemusta

Or. de

Perustelu

Avaruuskomponentin tekninen täytäntöönpano olisi ESA:n vastuulla ja tästä olisi sovittava 
delegointisopimuksella. Tämä takaisi avoimuuden ja parantaisi vastuullisuutta.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi 
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisön rahoitus voidaan toteuttaa 
etenkin seuraavissa oikeudellisissa 
muodoissa:

1. Yhteisön rahoitus voidaan toteuttaa 
seuraavissa oikeudellisissa muodoissa:

(-1) delegointisopimukset
(1) avustukset (1) avustukset
(2) julkisia hankintoja koskevat 
sopimukset.

(2) julkisia hankintoja koskevat 
sopimukset.

Or. de

Perustelu

On määriteltävä selvästi rahoitukseen liittyvien välineiden muodot. Luetteloon on lisättävä 
delegointisopimukset Euroopan avaruusjärjestön kanssa.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi 
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteisön avustuksia voidaan myöntää 
eri muodoissa, kuten 
kumppanuuspuitesopimusten mukaisesti, 
taikka yhteisrahoituksena, joka annetaan 
toiminta-avustuksina tai yksittäistoimiin 
myönnettävinä avustuksina. Toiminta-
avustukseen, joka annetaan yhteisöille, 
joiden toiminta tähtää Euroopan yleiseen 
etuun, ei sovelleta tuen asteittaista 
alenemista koskevia varainhoitoasetuksen 
säännöksiä. Avustuksiin sovellettava 
yhteisrahoituksen enimmäisosuus 
vahvistetaan 11 artiklan 3 kohdan 
mukaisella menettelyllä.

2. GMES-ohjelman täytäntöönpanossa on 
käytettävä rahoitusvälineenä ensisijaisesti 
julkisia hankintoja. Yhteisön avustuksia 
voidaan perustelluissa tapauksissa 
myöntää eri muodoissa, kuten
kumppanuuspuitesopimusten mukaisesti, 
taikka yhteisrahoituksena, joka annetaan 
toiminta-avustuksina tai yksittäistoimiin 
myönnettävinä avustuksina. Toiminta-
avustukseen, joka annetaan yhteisöille, 
joiden toiminta tähtää Euroopan yleiseen 
etuun, ei sovelleta tuen asteittaista 
alenemista koskevia varainhoitoasetuksen 
säännöksiä. Avustuksiin sovellettava 
yhteisrahoituksen enimmäisosuus 
vahvistetaan 11 artiklan 3 kohdan 
mukaisella menettelyllä.

Or. de

Perustelu

Julkisia hankintoja koskevia sopimuksia olisi käytettävä tavanomaisena rahoitusvälineenä. 
Perustelluissa tapauksissa rahoitus voidaan myöntää julkisia hankintoja koskeviin 
sopimuksiin liittyvinä tukina.

Tarkistus 12

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 luonnollisille henkilöille ja 
oikeushenkilöille, joilla on 
kotipaikka/toimipaikka EU:ssa, täysin 
vapaat ja avoimet oikeudet saada käyttöön 
GMES-palvelujen ja GMES-
infrastruktuurin kautta kerättyjä tietoja. 
Kolmansien maiden luonnollisten 
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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 ja maksutta 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 13

Ehdotus asetukseksi 
8 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) Tuetaan Euroopan tutkijayhteisöjä. (e) Tuetaan Euroopan tutkija- ja 
innovointiyhteisöjä.

Or. de

Perustelu

Tavoitteena olisi oltava myös innovoinnin edistäminen, erityisesti pk-yritysten kautta.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi 
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle väliarviointiraportin vuoden 
2012 loppuun mennessä ja aikanaan 
jälkiarviointiraportin.

2. Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle väliarviointiraportin vuoden 
2012 loppuun mennessä ja 
jälkiarviointiraportin viimeistään ...*.
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__________

* Kaksi vuotta 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun ajanjakson päättymisen 
jälkeen.

Or. de

Perustelu

Loppuraportti olisi toimitettava melko varhaisessa vaiheessa.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Liite – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuilla toiminnoilla on seuraavat 
tavoitteet:

Asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuilla toiminnoilla on seuraavat 
tavoitteet:

Or. de

Perustelu

Toimenpiteet on lueteltu 3 artiklassa.
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PERUSTELUT

GMES-maanhavainnointiohjelma on erittäin merkittävä hanke Euroopan unionin 
tulevaisuuden kannalta. GMES-ohjelman avulla luodaan, kuten satelliittipaikannushanke 
Galileon avulla, Euroopan unionin oma järjestelmä, joka parantaa sekä ympäristön hallintaa 
että kansalaisten turvallisuutta. Toisin kuin Galileon kohdalla GMES-ohjelmaa on tarkoitus 
rahoittaa alusta asti julkisin varoin. Tavanomaisena rahoitusmenettelynä on käytettävä julkisia 
hankintoja koskevia sopimuksia. Esittelijä on tietoinen, että GMES-ohjelman kehittämiseen 
myös sen ensivaiheen toiminnan jälkeen, tulevissa rahoitusnäkymissä vuodesta 2014 alkaen, 
liittyy suuria kustannuksia, mutta tämä on oikeutettua hankkeen suuren yhteiskunnallisen 
hyödyn vuoksi.

On ehdottomasti laadittava harkittu rahoitussuunnitelma GMES-ohjelman toteutusta sekä 
tietojen ja palvelujen saatavuutta ja hyödyntämistä varten. Tästä syystä on erittäin tärkeää, 
että sekä ensivaiheen aikana että kyseisen vaiheen päätyttyä käytettävissä on riittävästi varoja 
oikeaan aikaan, jotta tiedot ja tarjottavat palvelut ovat luotettavasti ja jatkuvasti käytössä. 
Olisi hyvä, jos komission ehdotuksessa esitettyjä ensivaiheen toimintaan tarkoitettuja 
määrärahoja lisättäisiin, sillä näin voitaisiin osoittaa jo nyt sitoumusmäärärahoja 
avaruuskomponentin muille aloille. Tämä mahdollistaisi sopimusten teon ja loisi varmuutta 
rahoitussuunnittelulle. Tällä olisi erittäin suuri merkitys B-sarjan käynnistämiselle ja 
tärkeiden rakennusosien hankkimiselle Sentinel-satelliittihankkeen C-sarjaa varten, jolloin 
varmistetaan käynnistys ja satelliittien yhtenäinen rakentaminen. Koska kyse on joka 
tapauksessa tarvittavista varoista, tämä ei merkitse kustannusten nousua, vaan rahoituksen 
tehokasta käyttöä ja varojen myöntämistä varhaisemmassa vaiheessa. Tämä säästää 
veronmaksajien kustannuksia tulevalla rahoitusjaksolla.

GMES-ohjelman tarjoamien tietojen ja palvelujen on oltava vapaasti kaikkien EU:n 
kansalaisten ja yritysten käytettävissä, jotta kehitetään erityisesti pienten ja keskisuurten 
yritysten myöhemmän toimintavaiheen markkinoita. GMES-ohjelman tavoitteena on 
ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtien lisäksi myös kehityksen ja innovoinnin edistäminen. 
Myös EU:n ulkopuolisille yrityksille olisi mahdollistettava ohjelman hyödyntäminen sillä 
edellytyksellä, että vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti eurooppalaisilla yksityishenkilöillä 
ja yrityksillä on mahdollisuus saada Euroopan ulkopuolelta tulevia tietoja. 

Euroopan komissio toimii ohjelman hallinnoijana ja huolehtii hankkeen yleisestä 
koordinoinnista. Teknisestä toteutuksesta vastaa Euroopan avaruusjärjestö (ESA), jolla on 
tarvittava taitotieto. ESAn tehtäväksi olisi annettava delegointisopimuksen avulla 
avaruuskomponentin tekninen täytäntöönpano. Delegointisopimuksen avulla selkiytetään 
vastuuta ja varmistetaan suurempi avoimuus.

Asetusehdotuksessa ja sen liitteessä asetetut tavoitteet ovat olennaisen tärkeä osa asetusta. 
Tästä syystä esittelijä katsoo, että asetusta ei pitäisi voida muuttaa komiteamenettelyssä, vaan 
ainoastaan tavanomaisessa lainsäädäntömenettelyssä. Koska kyse on laajalle ulottuvasta ja 
talousarvioon vaikuttavasta alasta, parlamentin olisi pidettävä kiinni asemastaan 
valvontaelimenä. Lisäksi on mukautettava komiteamenettelyä Lissabonin sopimuksen tullessa 
voimaan 1. joulukuuta 2009. Tämä voi johtaa viivästyksiin, mikä ei ole hankkeen kannalta 
hyvä asia.


