
AD\806209ET.doc PE430.605v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

2009/0070(COD)

24.2.2010

ARVAMUS
Esitaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Saaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Ettepanek 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))

Arvamuse koostaja: Vittorio Prodi



PE430.605v02-00 2/6 AD\806209ET.doc

ET

PA_Legam



AD\806209ET.doc 3/6 PE430.605v02-00

ET

LÜHISELGITUS

Määrus ülemaailmse keskkonna- ja turvaseire (GMES) ning selle esialgsete toimingute kohta 
on kõige uuem element mitmeaastases strateegias, mille eesmärk on tagada Euroopa enda 
suutlikkus teostada Maa seiret keskkonna ja julgeoleku vallas. Käesoleva ettepaneku tähtsust 
rõhutavad ka hiljutised järeldused, et kliimamuutuse mõju tuleb rohkem jälgida. Varasemad 
seireandmed ei ole olnud piisavalt täielikud (parameetrite osas) või neid andmed ei ole olnud 
võimalik pidevalt saada. 

GMES-süsteem koosneb kolmest peamisest valdkonnast.

1. Kosmosevaldkond
See valdkond koosneb maavaatlusteks vajalikust infrastruktuurist, mis on loodud teenuste 
jaoks vajalike andmete kogumiseks ning mille ülesandeks on ka maapinna, atmosfääri ja 
okeanograafilisi parameetreid kirjeldavate vaatluste tegemine. Valdkonna eesmärk on ette 
valmistada ja ellu viia Sentinel-satelliitide lähetusi. Seda valdkonda koordineerib ESA.

2. In situ-valdkond (sealhulgas maapinnalt teostavad kaugseire vaatlused)
See valdkond hõlmab mitmeid rakendusi, vahendeid ja teenuseid, mida omatakse ja juhitakse 
riiklikul, piirkondlikul ja valitsustevahelisel tasandil. 

3. Teenused
See valdkond tagab juurdepääsu andmetele, mis käsitlevad eri teemavaldkondi, nagu 
kliimamuutustega kohanemine ja kliimamuutuste leevendamine, aga ka julgeolek ning 
maapinna, merekeskkonna ja atmosfääri seire.

Raportöör tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle, mis on oluline vahend uurimistegevuse 
ja kodanikukaitse kasvavate vajaduste rahuldamiseks, arvestades kliima soojenemise tõsist 
mõju keskkonnale. Määrus on GMES-programmi ekspluatatsioonietapi esimene osa ja pakub 
vahendit täpsete andmete kogumiseks maismaa, merekeskkonna ja atmosfääri muutuste 
kohta. Mõõdetavad näitajad on näiteks ookeanide soolsus või biomassi niiskus ja merepinna 
tase. Lisaks on määrusel kasulik mõju katastroofide (nt naftareostused, metsatulekahjud, 
üleujutused ja maalihked) ärahoidmise ja nendega toimetuleku suutlikkusele. GMES on 
ühtlasi oluline ELi heitkogustega kauplemise süsteemi juhtimise ja heitekontrolli seisukohast. 
Programmi kolme valdkonna rahastamisstrateegia puhul on kasutatud prioriteetide määramist, 
mille puhul peeti silmas, et rahastamisstruktuur näeb ette riikide valitsuste ja muude avalik-
õiguslike ja eraõiguslike asutuste osalemise peamiselt in situ ja teenuste valdkondades. 

Positiivne on ka see, et programm võib praeguse majanduskriisi ajal avaldada mõju eriti 
teadusssektoris tegutsevate VKEde kasvule. Lisaks kehtestab GMES-programmi standardid 
Euroopa tööstussektor, mis tähendab selgeid eeliseid nende konkurentsivõimele maailmaturul.

Rahvusvahelise koostöö kontekstis tuleb määruse tekstis selgelt ära märkida 
maavaatlussüsteemide ülemaailmne süsteem (GEOSS), sest osa GMESi rakendamiseks 
vajalikust rahast suunatakse nimetatud ülemaailmsesse vaatlussüsteemi, mida EL ametlikult 
toetab.
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Arvamuse koostaja soovitab komisjonil rõhutada oma ettepanekus mõningaid infotehnoloogia 
aspekte, kuna infotehnoloogia on eriti oluline satelliittehnoloogia ja Euroopa 
Keskkonnaagentuuri rolli jaoks, viimase puhul eelkõige kasutajate (riikide asutused) 
vajaduste koordineerimisel.

Lõpetuseks tuleb märkida, et kosmose valdkonna rahastamise struktuur on väga murettekitav. 
Käesolev määrus hõlmab ainult ajavahemiku 2011–2013 rahastamisvajadusi. ESA kohustused 
seoses Sentinel-satelliitide lähetusega eeldavad täpseid ja õigeaegseid ettevalmistusi ning 
nõuavad ajavahemikku 2014–2017 kavandatud tegeliku lähetuse jaoks suuri kulutusi. Selle 
ajavahemiku osas ei ole aga finantsperspektiivi veel vastu võetud. Seetõttu on projekti 
olukord üleminekuperioodil (jaanuar–detsember 2014), kui raha ei eraldata, ebakindel, samas 
kui Maa seire projektis osalevatele ettevõtetele tuleb osutatud teenuste eest siiski maksta. 
Arvamuse koostaja kutsub komisjoni ja nõukogu üles selle probleemiga tegelema ja sellele 
sobivat lahendust leidma.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute 
ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Kosmosevaldkond, millega tagatakse 
juurdepääs järgmisi teemasid hõlmavale 
teabele:

(a) teenustevaldkond, millega tagatakse 
juurdepääs järgmisi teemasid hõlmavale 
teabele:

– kliimamuutustega kohanemine ja 
kliimamuutuste leevendamine;

- maismaaseire; – maismaa, merekeskkonna ja atmosfääri 
seire;

- hädaolukordade ohjamine; – hädaolukordade ohjamine;
- julgeolek; – julgeolek;
- merekeskkonna seire;
- atmosfääri seire;
- kliimamuutustega kohanemine ja 
kliimamuutuste leevendamine;

Selgitus

Kliimamuutus ja selle mõju peavad olema GMESi toimingute keskmes ning seetõttu tehakse 
ettepanek muuta sõnastust ja loetelus toodud osade järjekorda.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon tagab GMES-programmi 
koordineerimise riigi, ühenduse ja 
rahvusvahelise tasandi tegevusega. 

1. Komisjon tagab GMES-programmi 
koordineerimise riigi, ühenduse ja 
rahvusvahelise tasandi tegevusega, nagu 
maavaatlussüsteemide ülemaailmne 
süsteem (GEOSS).

Selgitus

GEOSSile tuleks selgesõnaliselt viidata, arvestades Euroopa panust sellesse süsteemi GMES-
programmi kaudu.

Muudatusettepanek 3

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).

Euroopa Kosmoseagentuurile tehakse 
ülesandeks rakendada GMESi 
kosmosevaldkond ning paluda vajaduse 
korral abi Euroopa Meteoroloogiliste 
Satelliitide Kasutamise Organisatsioonilt 
(EUMETSAT), samas kui Euroopa 
Keskkonnaagentuuri ülesanne on 
koordineerida in situ-valdkonda, 
ühendades kasutajate vajadusi ja aidates 
kaasa teenuste korraldamisele. 

Selgitus

Euroopa Keskkonnaagentuuri rolli GMES-programmi rakendamisel tuleks rõhutada.
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