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LÜHISELGITUS

Euroopa Liidu kosmosetööstus annab lisaväärtusena hinnanguliselt 53–62 miljardit eurot ja 
pakub tööd 231 000 töötajale. Euroopa Liidu kosmoseprogrammi eesmärgid on tugevdada 
liidu julgeolekut ja saavutada tehnoloogiline sõltumatus, lahendada mõned kõige pakilisemad 
ülemaailmsed probleemid, nagu võitlus kliimamuutuste vastu, stimuleerida tehnoloogilist 
innovatsiooni ning tuua Euroopa ettevõtjatele ja rahvastele sotsiaal-majanduslikku kasu. 
Programm keskendub jätkuvalt ELi kolme juhtprojekti parandamisele: Galileo 
(satelliitnavigatsioon), Copernicus (Maa seire) ja EGNOS (ohutusteenuse „Safety of Life“ 
navigatsiooniteenus), aga ka STT (kosmosejulgeolek) arendamine ning Govsatcomi algatuse 
käivitamine (turvaline satelliitedastus).

Komisjon rahastab mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kaudu Galileod ja Egnost 
2018. aastal 8,6 miljardi euroga (püsivhindades) (9,7 miljardit eurot jooksevhindades) ja 
Copernicust 5,1 miljardi euroga (5,8 miljardit eurot). STT-le ja Govsatcomile on eraldatud 
0,4 miljardit eurot (0,5 miljardit eurot). Kokku moodustab kosmoseprogramm mitmeaastase 
finantsraamistiku 2021–2017 kulukohustustest 1,25 %. Kõiki arve tuleb pidada kuni 
mitmeaastase finantsraamistiku menetluse lõpuleviimiseni esialgseteks ja need on siin 
väljendatud püsivhindades, et võimaldada otsest võrdlust eelmise mitmeaastase 
finantsraamistiku perioodiga. 

Euroopa Liidu kosmoseprogramm võimaldab liikmesriikidel saada tehnoloogilist kasu 
programmist, mis on ükskõik millise liikmesriigi jaoks tulemuslikuks konkureerimiseks liiga 
suur. Selle kaudu ning ka tööhõivele toodava otsese kasu ja konkurentsivõimelise 
kosmosesektori toetamise kaudu lisavad kosmoseprogrammi tehnoloogia, andmed ja teenused 
olulist väärtust Euroopa Liidu eelarvele, mille hulka kuuluvad muu hulgas kalandus-, 
keskkonna- ja kliimaprogrammid, täppispõllumajandus ning transpordi ja liikluse 
modelleerimine ja juhtimine. EL peaks püüdma kosmoseprogrammist saadud teavet kasutada, 
et paremini kavandada tulevast eelarvet ning otsuste tegemist nii nendes kui ka muudes 
valdkondades.

Komisjon on andnud märku oma kavatsusest luua praegusest Euroopa GNSSi Agentuurist 
Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet, et luua ühtne ja lihtsustatud juhtimissüsteem, 
samas kui Euroopa Kosmoseagentuur jätkab peamise partnerina programmi rakendamisel. 
Kavatsus panna ümbernimetatud ameti kaudu programmi turustamisele, haldamisele ja 
juhtimisele rohkem rõhku on tervitatav. Uue juhtimisstruktuuri loomisega kaasneb alati 
finantsrisk ning seepärast rõhutatakse, et Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Ameti 
juhtimises on tähtsal kohal strateegia ning ülesannete jaotuse, vastutuse ja järelevalve selgus, 
et vähendada eelarveriski. 

Programm tugineb tehnoloogiale ja oskustele, mis on väga spetsiifilised ja mõnikord 
ainulaadsed ning mille puhul kasutatakse ära arengu kõige hilisemaid saavutusi. Seepärast 
peaks programm töötama sellise mitmeaastase finantsraamistiku raames, mis on piisavalt 
paindlik, et võtta arvesse kulude varieerumist ja arengusuundumusi, ning õigusraamistiku 
raames, mis on piisavalt paindlik, et teenida liidu, programmi ja liikmesriikide parimaid huve. 

MUUDATUSETTEPANEKUD
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Eelarvekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Liit peab tagama oma 
tegutsemisvabaduse ja autonoomia, saama 
juurdepääsu kosmosele ja võimaluse seda 
turvalisel viisil kasutada. Seepärast on 
ülimalt oluline, et ta säilitaks autonoomse, 
usaldusväärse ja kulutõhusa juurdepääsu 
kosmosele, eelkõige elutähtsa 
infrastruktuuri ja tehnoloogia, avaliku 
julgeoleku ning liidu ja liikmesriikide 
julgeoleku seisukohast. Seepärast peaks 
komisjonil olema võimalik koondada 
lennutusteenused Euroopa tasandile nii 
oma vajaduste täitmiseks kui ka teiste 
üksuste, sealhulgas liikmesriikide taotlusel 
nende vajaduste täitmiseks, kooskõlas 
aluslepingu artikli 189 lõikega 2. Samuti 
on äärmiselt tähtis, et liidul oleksid ka 
tulevikus tänapäevased, tõhusad ja 
paindlikkust võimaldavad 
stardikompleksid. Komisjon peaks 
kaaluma, mil viisil selliseid komplekse 
toetada lisaks liikmesriikide ja Euroopa 
Kosmoseagentuuri võetavatele meetmetele. 
Eriti juhul, kui on vaja hooldada või 
uuendada programmi vajadustele 
vastavateks lennutusteks vajalikku 
kosmose maapealset infrastruktuuri, peaks 
olema võimalik rahastada selliseid 
kohandusi osaliselt programmist kooskõlas 
finantsmäärusega ja kui on tagatud selge 
ELi lisaväärtus, et saavutada programmi 
parem kulutõhusus.

(4) Liit peab tagama oma 
tegutsemisvabaduse ja autonoomia, saama 
juurdepääsu kosmosele ja võimaluse seda 
turvalisel viisil kasutada. Seepärast on 
ülimalt oluline, et ta säilitaks autonoomse, 
usaldusväärse ja kulutõhusa juurdepääsu 
kosmosele, eelkõige elutähtsa 
infrastruktuuri ja tehnoloogia, avaliku 
julgeoleku ning liidu ja liikmesriikide 
julgeoleku seisukohast. Seepärast peaks 
komisjonil olema võimalik koondada 
lennutusteenused Euroopa tasandile nii 
oma vajaduste täitmiseks kui ka teiste 
üksuste, sealhulgas liikmesriikide taotlusel 
nende vajaduste täitmiseks, kooskõlas 
aluslepingu artikli 189 lõikega 2. Samuti 
on äärmiselt tähtis, et liidul oleksid ka 
tulevikus tänapäevased, tõhusad ja 
paindlikkust võimaldavad 
stardikompleksid. Komisjon peaks 
kaaluma, mil viisil selliseid komplekse 
toetada lisaks liikmesriikide ja Euroopa 
Kosmoseagentuuri võetavatele meetmetele. 
Eriti juhul, kui on vaja hooldada või 
uuendada programmi vajadustele 
vastavateks lennutusteks vajalikku 
kosmose maapealset infrastruktuuri, peaks 
olema võimalik rahastada selliseid 
kohandusi osaliselt programmist kooskõlas 
finantsmäärusega ja kui on tagatud selge 
ELi lisaväärtus, et saavutada programmi 
parem kulutõhusus, toetudes paindlikule 
mitmeaastasele finantsraamistikule, mis 
on võimeline muutuvatele asjaoludele 
reageerima.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Arvestades, kui oluline on tegeleda 
kliimamuutusega kooskõlas liidu 
kohustustega rakendada Pariisi kokkulepet 
ja ÜRO säästva arengu eesmärke, aitab 
programm tegeleda kliimaeesmärkide 
kaasamisega ja saavutada üldist eesmärki 
eraldada 25 % liidu eelarvekulutustest
kliimaeesmärkide täitmiseks. Asjaomased 
meetmed määratakse kindlaks programmi 
ettevalmistamise ja rakendamise käigus ja 
neid hinnatakse uuesti asjaomase 
hindamise ja ülevaatamise käigus.

(13) Võttes arvesse, kui oluline on olla 
kliimamuutuse vastu võitlemisel esirinnas
kooskõlas liidu kohustustega rakendada 
Pariisi kokkulepet ja ÜRO kestliku arengu 
eesmärke, panustatakse programmiga 
kliimameetmete laiemasse kajastamisse ja 
üldeesmärgi – pühendada 30 % ELi 
eelarve kuludest kliimaeesmärkide 
toetamisele – kiiresse saavutamisse ning 
kestliku arengu eesmärkide arvesse 
võtmisse kõigis liidu 
poliitikavaldkondades. Asjaomased 
meetmed määratakse kindlaks programmi 
ettevalmistamise ja rakendamise käigus ja 
neid hinnatakse uuesti asjaomase 
hindamise ja ülevaatamise käigus.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Et programmi rahastab liit, peaksid 
programmi raames sõlmitavad 
hankelepingud vastama liidu normidele. 
Sellega seoses peaks liit vastutama ka 
avalike hangetega seoses taotletavate 
eesmärkide kindlaksmääramise eest.

(15) Et programmi rahastab 
põhimõtteliselt liit, peaksid programmi 
raames sõlmitavad hankelepingud vastama 
liidu normidele ning võtma 
nõuetekohaselt arvesse keskkonna-, 
sotsiaalseid ja äriühingu üldjuhtimisega 
seotud kriteeriume. Sellega seoses peaks 
liit vastutama ka avalike hangetega seoses 
taotletavate eesmärkide kindlaksmääramise 
eest. Programmi üldine rakendamine, 
sealhulgas selle hankemenetlused, peaks 
vastama läbipaistvuse, 
mittediskrimineerimise ja võrdse 
kohtlemise, eelkõige soolise 
võrdõiguslikkuse põhimõtetele.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Programmi nõuetekohane avalik 
haldamine eeldab vastutuse ja ülesannete 
ranget jaotust osalevate üksuste vahel, et 
hoida ära kattumist ning vähendada 
viivitusi ja ülekulusid.

(25) Programmi nõuetekohane avalik 
haldamine eeldab vastutuse ja ülesannete 
ranget jaotust osalevate üksuste, eelkõige 
Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Ameti 
ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahel, et
hoida ära jõupingutuste tarbetut kattumist 
ning vähendada viivitusi ja ülekulusid. 
Komisjon peaks koordineerima ja jälgima 
ülesandeid ja teabevahetust kooskõlas 
Lissaboni lepingus1 a ning Euroopa 
Ühenduse ja Euroopa Kosmoseagentuuri 
vahelises raamlepingus1 b sätestatud 
põhimõtetega.

__________________

1 a Lissaboni lepingu artikli 189 lõige 3.

1 b „Arvestades, et lepinguosalised 
tunnistavad, et neil on spetsiifilisi üksteist 
täiendavaid ja vastastikku tugevdavaid 
külgi ning kohustuvad tegema koostööd
tõhusal ja vastastikku kasulikul viisil ning 
vältima jõupingutuste kattumist.“

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Galileo programmi eesmärk on 
rajada maailma esimene spetsiaalselt 
tsiviilotstarbeks ette nähtud 
satelliitnavigatsiooni ja -positsioneerimise 
infrastruktuur, mida saaksid kasutada 
erinevad avaliku ja erasektori esindajad nii 
Euroopas kui ka mujal maailmas. Galileo 
toimib sõltumatult teistest olemasolevatest 
või potentsiaalselt loodavatest 
süsteemidest, aidates seeläbi muu hulgas 
kaasa liidu strateegilisele autonoomsusele. 

(39) Galileo programmi eesmärk on 
rajada Euroopa Kosmoseagentuuri 
ettevalmistavale tööle tuginev maailma 
esimene spetsiaalselt tsiviilotstarbeks ette 
nähtud satelliitnavigatsiooni ja -
positsioneerimise infrastruktuur, mida 
saaksid kasutada erinevad avaliku ja 
erasektori esindajad nii Euroopas kui ka 
mujal maailmas, ja seda käitada. Galileo 
toimib sõltumatult teistest olemasolevatest 
või potentsiaalselt loodavatest 



AD\1164723ET.docx 7/13 PE625.562v02-00

ET

Süsteemi teine põlvkond tuleks järk-järgult 
kasutusele võtta enne aastat 2030, algselt 
vähendatud toimivussuutlikkusega.

süsteemidest, aidates seeläbi muu hulgas 
kaasa liidu strateegilisele autonoomsusele. 
Süsteemi teine põlvkond tuleks järk-järgult 
kasutusele võtta enne aastat 2030, algselt 
vähendatud toimivussuutlikkusega.

Selgitus

Galileo tugineb Euroopa Kosmoseagentuuri ettevalmistavale tööle, mis ei ole komisjoni 
ettepaneku põhjal selge.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) „kosmosesektor“ –

„eelneva etapi teenuste sektor” – hõlmab 
tegevusi, mis võimaldavad luua toimiva 
kosmosesüsteemi, ning 
kosmoseuuringuid;

„järgmise etapi teenuste sektor” – hõlmab 
tegevusi, mis on seotud satelliitandmete 
kasutamisega, et arendada kosmosega 
seotud tooteid ja teenuseid 
lõppkasutajatele.

Selgitus

Kosmosesektorit tuleks täpsemalt määratleda ja selles tuleks eristada eelneva ja järgmise 
etapi teenuste sektorit.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks hõlmab programm meetmeid, mille 
eesmärk on tagada programmi 
rakendamiseks tõhus juurdepääs kosmosele 

Lisaks hõlmab programm meetmeid, mille 
eesmärk on tagada programmi 
rakendamiseks tõhus juurdepääs kosmosele 
ja edendada innovatiivset ja 
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ja edendada innovatiivset kosmosesektorit. konkurentsivõimelist kosmosesektorit.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) suurendada liidu ja liikmesriikide 
julgeolekut, tegutsemisvabadust ja 
strateegilist autonoomsust, eelkõige 
tehnoloogia ja tõenditel põhinevate otsuste 
tegemise seisukohast;

(c) suurendada liidu ja liikmesriikide 
julgeolekut, tegutsemisvabadust ja 
strateegilist autonoomsust, eelkõige 
tehnoloogia ning tulemuslike, tõenditel 
põhinevate ja kulusäästlike otsuste 
tegemise seisukohast;

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi rakendamise 
rahastamispakett aastatel 2021–2027 on 
jooksevhindades [16] miljardit eurot.

1. Programmi rakendamise 
rahastamispakett aastatel 2021–2027 on 
2018. aasta hindades 
14 816 938 000 eurot (jooksevhindades 
16,7 miljardit eurot).

Esimeses lõigus esitatud summa 
orienteeriv jaotus on järgmine:

Esimeses lõigus esitatud summa 
orienteeriv jaotus on järgmine: 

(a) Galileo ja EGNOS: [9,7] miljardit 
eurot;

(a) Galileo ja EGNOS: 8 606 245 580 
eurot 2018. aasta hindades (9,7 miljardit 
eurot jooksevhindades);

(b) Copernicus: [5,8] miljardit eurot; (b) Copernicus: 5 146 002 510 eurot 
2018. aasta hindades (5,8 miljardit eurot
jooksevhindades); 

(c) kosmose olukorrast ülevaate 
saamine / GOVSATCOM: [0,5] miljardit 
eurot.

(c) kosmose olukorrast ülevaate 
saamine / GOVSATCOM: 1 064 689 
910 eurot 2018. aasta hindades (1,2
miljardit eurot jooksevhindades).
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Selgitus

Kompromissmuudatusettepanek on kooskõlas esimeeste konverentsi 13. septembri 2018. aasta 
otsusega ja kajastab viimati otsustatud mitmeaastase finantsraamistiku jaotust programmide 
kaupa, nagu on esitatud vaheraporti projektis, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu 
määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027 –
Euroopa Parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 3 ette nähtud 
valdkondadevahelist tegevust rahastatakse 
programmi komponentidest.

2. Artiklites 3 ja 6 ette nähtud 
valdkondadevahelist tegevust rahastatakse 
programmi komponentidest.

Selgitus

Üheks eesmärgiks peaks olema tugeva, konkurentsivõimelise ja innovatiivse kosmosesektori 
arendamine.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi komponentide loodud 
tulu makstakse liidu eelarvesse ja seda 
kasutatakse tulu loonud komponendi 
rahastamiseks.

1. Programmi komponentide loodud 
tulu makstakse liidu eelarvesse ja seda 
kasutatakse programmi mis tahes
komponendi rahastamiseks.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 – taane 6



PE625.562v02-00 10/13 AD\1164723ET.docx

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– määratakse kindlaks põhimõtted, 
mis reguleerivad Euroopa 
Kosmoseagentuurile makstavat hüvitist, 
mis peab olema proportsionaalne 
täidetavate ülesannete raskusastmega, 
kooskõlas turuhindadega ja muude 
osalevate üksuste, sealhulgas liidu 
tasudega, ja kui see on asjakohane, 
põhinema tulemusnäitajatel; tasud ei kata 
üldkulusid, mis ei ole seotud Euroopa 
Kosmoseagentuurile liidu poolt 
delegeeritud tegevusega.

– määratakse kindlaks põhimõtted, 
mis reguleerivad Euroopa 
Kosmoseagentuurile makstavat hüvitist, 
mis peab olema proportsionaalne 
täidetavate ülesannete raskusastmega, 
kooskõlas muude osalevate üksuste, 
sealhulgas liidu tasudega, ja kui see on 
asjakohane, põhinema tulemusnäitajatel; 
tasud ei kata üldkulusid, mis ei ole seotud 
Euroopa Kosmoseagentuurile liidu poolt 
delegeeritud tegevusega.

Selgitus

Paljude teenuste puhul ei ole tegelikke “turuhindasid“.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Copernicust rakendatakse 
varasemate liidu investeeringute alusel ja 
vajaduse korral liikmesriikide riiklikule või 
piirkondlikule suutlikkusele tuginedes ning 
võttes arvesse võrreldavate andmete ja 
võrreldava teabe kaubanduslike tarnijate 
suutlikkust ning vajadust edendada 
konkurentsi ja turu arengut.

1. Copernicust rakendatakse 
varasemate liidu investeeringute ja 
Euroopa Kosmoseagentuuri poolse 
rahastamise alusel ja vajaduse korral 
liikmesriikide riiklikule või piirkondlikule 
suutlikkusele tuginedes ning võttes arvesse 
võrreldavate andmete ja võrreldava teabe 
kaubanduslike tarnijate suutlikkust ning 
vajadust edendada konkurentsi ja turu 
arengut.

Selgitus

Copericust rahastavad ühiselt Euroopa Liit (70 %) ja Euroopa Kosmoseagentuur (30 %).

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Haldusnõukokku kuulub üks 
hääleõiguslik esindaja igast liikmesriigist 
ja neli hääleõiguslikku komisjoni 
esindajat. Haldusnõukogusse kuulub ka
üks Euroopa Parlamendi nimetatud liige, 
kellel ei ole hääleõigust.

1. Haldusnõukokku kuulub üks 
esindaja igast liikmesriigist ja neli 
komisjoni esindajat ning üks Euroopa 
Parlamendi nimetatud liige, kellel kõigil on 
hääleõigus.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule igal aastal 
aruande programmi rakendamise kohta. 
Aruandes tuleb esitada muu hulgas teave 
programmi ja ameti riskijuhtimise, 
kogukulude, iga-aastaste tegevuskulude, 
hangete tulemuste, tulude, ajakava ja 
tulemuslikkuse kohta.
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