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 ET 

ETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. toonitab, et ELi kosmosepoliitika edendab teaduse ja tehnika progressi, tööstuse 

konkurentsivõimet ning ELi tegevuspoliitikate rakendamist kooskõlas ELi toimimise 

lepingu artikliga 189; tuletab meelde, et ELi kaks juhtprogrammi, Galileo ja Copernicus, 

on tsiviilotstarbelised ja toimuvad tsiviilkontrolli all, ning et nende programmide 

üleeuroopaline iseloom on muutnud nad võimalikuks ja taganud nende edu; 

2. on seisukohal, et ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat (ÜJKP) tuleb põhjalikumalt 

rakendada; kinnitab vajadust suurendada ÜJKP tulemuslikkust, nähtavust ja mõju; 

kinnitab kosmosepoliitika tähtsust ja lisaväärtust ÜJKP jaoks, kuna kosmosealane 

suutlikkus on kujunenud liikmesriikide kaitse- ja julgeolekupoliitika ning seetõttu ka 

nende suveräänsuse oluliseks osaks; on seisukohal, et kosmosepoliitika tuleks edaspidi 

liita muude liidu poliitikameetmetega (nt sisejulgeoleku, transpordi, energeetika ja 

teadusuuringute valdkonnas) ning et sünergiat kosmosevaldkonnas tuleks tugevdada ja 

ära kasutada; 

3. palub komisjonil kiiresti määratleda ELi vajadused seoses kosmosepoliitika võimaliku 

panusega ÜJKPsse kõigis selle põhiaspektides, milleks on kosmosesse saatmine, 

positsioneerimine, pildid, side, kosmoseilmastik, kosmoseprügi, küberjulgeolek, 

segamine, tüssamine ja muud rahvusvahelised ohud ning maapealne julgeolek; on 

seisukohal, et Euroopa praeguste süsteemide tulevased kosmosega seotud omadused 

tuleks kindlaks määrata vastavalt ÜJKP nõudmistele ja peaksid hõlmama kõiki 

eelnimetatud aspekte; 

4. nõuab vajalike nõuete kindlaksmääramist tulevaste avaliku ja erasektori süsteemide 

jaoks, mis osalevad inimelude ohutuse alastes rakendustes (nt positsioneerimine, 

lennuliikluse korraldamine), seoses kaitsega võimalike julgeolekuohtude eest (segamine, 

tüssamine, küberrünnakud, kosmoseilmastik ja -prügi); on seisukohal, et sellised 

ohutusnõuded peaksid olema sertifitseeritavad ja kuuluma mõne Euroopa asutuse (näiteks 

Euroopa Lennundusohutusamet) järelevalve alla; 

5. toonitab sellega seoses, et Euroopa kosmosesuutlikkuse arendamisel Euroopa kaitse ja 

julgeoleku huvides peaks olema kaks strateegilist põhieesmärki: julgeolek Maal, mille 

tagavad orbiidil paiknevad seadmed, mis tegelevad Maa pinna seire, positsioneerimiseks, 

navigeerimiseks ja ajastamiseks vajaliku teabe andmise või satelliitsidega; ning julgeolek 

kosmoses ja kosmosejulgeolek, s.t julgeolek Maa orbiidil ja kosmoses, mille tagavad Maa 

pinnal ja orbiidil paiknevad seadmed ülevaate saamiseks kosmoses toimuvast; 

6. rõhutab, et kosmoseprogrammide kaitse- ja julgeolekualane kasu on tehnoloogiliselt 

seotud tsiviilotstarbelise kasuga, ning juhib sellega seoses tähelepanu Galileo ja 

Copernicuse kahesuguse kasutuse võimalustele; on seisukohal, et sellised võimalused, 

näiteks täpsuse, autentimise, krüpteerimise, pidevuse ja terviklikkuse parandamine 

(Galileo) tuleks järgmiste põlvkondade puhul täielikult välja arendada; toonitab, et kõrge 

resolutsiooniga Maa seireandmed ja positsioneerimissüsteemid on kasulikud tsiviil- ja 

julgeolekuvaldkondades, näiteks katastroofide ohjamisel, humanitaaraktsioonidel, 
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põgenike abistamisel, mereseirel, ülemaailmse soojenemise, energiajulgeoleku ja 

ülemaailmse toiduga kindlustatuse valdkonnas, samuti ulatuslike loodusõnnetuste, 

eelkõige põudade, maavärinate, üleujutuste ja metsatulekahjude avastamisel ja 

vastumeetmete võtmisel; võtab teadmiseks vajaduse parandada droonide ja satelliitide 

koostoimet; nõuab, et vahehindamisel nähtaks ette piisavad võimalused kõigi 

satelliitsüsteemide edasiarendamiseks; 

7. juhib tähelepanu Galileo avalike reguleeritud teenuste olemasolule, mille kasutajate ringi 

kinnitab valitsus ja mis sobivad tundlike rakenduste jaoks oludes, kus tuleb tagada 

vastupidavus ja täielik töökindlus; on seisukohal, et muutuvatele ohtudele reageerimiseks 

tuleks järgmiste põlvkondade tehnoloogiates avalike reguleeritud teenuste suutlikkust 

edasi arendada; palub komisjonil tagada võimalikult tõhus tegevuskord, eriti kriisioludes; 

rõhutab vajadust sotsiaalmajandusliku kasu maksimeerimiseks jätkata Galileo 

võimekustel põhinevate, sealhulgas ÜJKP jaoks vajalike rakenduste arendamist ja 

edendamist; lisaks tuletab meelde vajadust tugevdada Galileo taristu, sealhulgas 

maapealsete seadmete julgeolekut, ning palub komisjonil koostöös liikmesriikidega 

selleks vajalikke samme astuda; 

8. rõhutab ELi GNSSi süsteemide kõrgetasemelist turvalisust; rõhutab, et Euroopa GNSSi 

Agentuurile usaldatud ülesanded on edukalt täidetud, eelkõige turvalisuse akrediteerimise 

ameti ja Galileo turvaseirekeskuste kaudu; nõuab sellega seoses, et Euroopa GNSSi 

Agentuuri kogemusi ja turvataristut kasutataks ära ka Copernicuse puhul; nõuab selle 

teema käsitlemist Galileo ja Copernicuse vahehindamise käigus; 

9. programmi Copernicus raames märgib eelkõige ära operatiivse vajaduse väga kõrge 

resolutsiooniga Maa seireandmete järele ning kutsub komisjoni üles hindama, kuidas seda 

vajadust ÜJKP nõudeid arvestades rahuldada; juhib tähelepanu ka sellistele arengutele 

nagu kosmosest teostatav peaaegu reaalajas jälgimine ja voogvideo edastamine, ning 

soovitab komisjonil uurida, kuidas neid rakendada, sealhulgas kaitse ja julgeoleku 

eesmärgil; lisaks tuletab meelde vajadust tugevdada Copernicuse taristu, sealhulgas 

maapealsete seadmete julgeolekut ja andmeturvalisust, ning palub komisjonil koostöös 

liikmesriikidega selleks vajalikke samme astuda; lisaks juhib tähelepanu sellele, kui tähtis 

on kaaluda, kuidas kaasata tööstus Copernicuse operatsioonide juhtimisse; 

10. on rahul tööga, mida tehakse, et anda ELile sõltumatu juurdepääs valitsuste satelliitsidele 

(GOVSATCOM), ning kutsub komisjoni üles seda jätkama; tuletab meelde, et esimene 

samm selles osas oli tsiviilotstarbeliste ja sõjaliste vajaduste väljaselgitamine vastavalt 

komisjoni ja Euroopa Kaitseagentuuri poolt, ning on seisukohal, et selle algatuse raames 

tuleks kõik vajadused kokku koondada ja kavandada töö kindlakstehtud vajadusi kõige 

paremini rahuldaval viisil; palub, et komisjon hindaks kasusaajate vajaduste ja nõudmiste 

põhjal järgmiste lahenduste tulu- ja kulupoolt:  

 eraettevõtjate pakutavad teenused; 

 praegusele suutlikkusele tuginev süsteem, mis võimaldab integreerida tulevast 

suutlikkust; või 

 uute võimete loomine spetsiaalse süsteemi kaudu; 

 sellega seoses kutsub komisjoni tegelema omandiõiguse ja vastutuse küsimustega; 

märgib, et lõplikust otsusest sõltumata peaks igasugune uus algatus olema tehtud üldsuse 
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huvides ja tooma kasu Euroopa tööstusele (tootjad, käitajad, kosmosesse saatjad ja muud 

tööstuse allharud); on seisukohal, et GOVSATCOMi tuleks ka vaadelda kui võimalust 

ergutada innovatsiooni ja konkurentsivõimet, saades tulu kahesuguse kasutusega 

tehnoloogiate arendamisest äärmiselt dünaamilisel ja konkurentsitihedal satelliitside 

turul; rõhutab vajadust vähendada sõltuvust kolmandate riikide tarnijate seadmetest ja 

teenustest; 

11. juhib tähelepanu asjaolule, et kosmose jälgimise ja seire arendamine on hea 

koostööalgatus kosmosevaldkonnas ja samm turvalisuse suunas kosmoses; nõuab ühe 

prioriteedina liidu enda kosmose jälgimise ja seire suutlikkuse kui Euroopa kaitset ja 

julgeolekut kindlustavate kosmosealaste võimekuste ühe haru edasiarendamist, et kaitsta 

majandust, ühiskonda ja kodanike turvalisust; on seisukohal, et kosmose jälgimine ja 

seire peaks kujunema eraldi eelarvega ELi programmiks, kusjuures selle arvel ei tohi 

kärpida käsilolevate projektide rahastamist; on lisaks veendunud, et EL peaks välja 

arendama terviklikuma kosmose olukorrast ülevaate saamise võime, mis tähendaks 

paremat prognoosimisvõimet ning hõlmaks kosmose seiret koos kosmoses toimuvat 

tegevust ähvardada võivate ohtude analüüsi ja hindamisega; seepärast kutsub komisjoni 

üles kosmose jälgimisele ja seirele tuginedes välja töötama laiema kosmose olukorrast 

ülevaate saamise kontseptsiooni, mis hõlmaks ka kosmoseseadmete tahtlikku ohustamist, 

ning koostöös Euroopa Kosmoseagentuuriga jälgima kosmoseilmastikku ja Maa-lähedasi 

objekte ning käsitlema vajadust uurida kosmoseprügi kõrvaldamist ja selle tekke vältimist 

võimaldavaid tehnoloogiaid; on veendunud, et kosmoses toimuva tegevuse terviklik 

kooskõlastamine tuleks saavutada ilma kosmose kasutamise vabadust piiramata; kutsub 

komisjoni üles uurima võimalust anda erasektorile tähtis koht kosmose jälgimise ja seire 

süsteemi mittetundliku osa arendamisel ja hooldamisel, mille puhul võiks eeskujuks võtta 

Galileo kahepoolse juhtimisstruktuuri; 

12. toonitab vajadust arendada poliitikat ja teadussuutlikkust, et välja pakkuda 

tulevikurakendusi ning arendada konkurentsivõimelist Euroopa tööstust, mille äriedu 

põhineks heas seisundis majanduskeskkonnal; 

13. märgib, et on strateegiliselt oluline omada sõltumatut juurdepääsu kosmosele ning et on 

vaja vastavaid ELi meetmeid, sealhulgas julgeoleku ja kaitse valdkonnas, sest see 

võimaldab Euroopale kriisi korral pääsu kosmosesse; kutsub komisjoni koostöös Euroopa 

Kosmoseagentuuri ja liikmesriikidega: 

 kooskõlastama, omavahel jagama ja arendama kavandatud kosmoseprojekte ja 

Euroopa turge, nii et Euroopa tööstus saaks nõudlust prognoosida (mis ergutaks 

tööhõivet ja Euroopas paikneva tööstuse arengut) ning ka ise valdkonnaspetsiifilist 

nõudlust luua; 

 toetama stardiseadmete taristuid; ning  

 edendama teadus- ja arendustegevust, muu hulgas avaliku ja erasektori partnerluse 

kaudu ning eeskätt läbimurdetehnoloogiate vallas; 

 peab neid jõupingutusi vajalikuks, et Euroopa suudaks ülemaailmsel starditehnoloogia 

turul konkureerida; on lisaks seisukohal, et EL peab tagama endale tugeva 

kosmosetehnoloogia baasi ja vajaliku tööstussuutlikkuse, mis lubab tal kavandada, 

arendada, käivitada, juhtida ja kasutada kosmosesüsteeme, alates tehnoloogilisest 
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sõltumatusest ja küberjulgeolekust kuni pakkumist mõjutavate kaalutlusteni; 

14. juhib tähelepanu vajadusele luua korrektsed reguleerivad ja poliitikaraamistikud, et anda 

tööstusele täiendav arenguimpulss ja stiimulid tehnoloogiliseks arendus- ja uurimistööks 

kosmosevõimete valdkonnas; nõuab, et eelnimetatud valdkondades tagataks 

kosmosevaldkonnaga seotud uuringute vajalik rahastamine; märgib, et programm 

„Horisont 2020“ võib oluliselt aidata vähendada ELi sõltuvust kriitilise tähtsusega 

kosmosetehnoloogiate vallas; sellega seoses tuletab meelde, et programmi „Horisont 

2020“ kosmost käsitlev osa kuulub prioriteedi „Juhtpositsioon tööstuses“ ja eelkõige 

erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia vallas“ 

raamesse; on seetõttu seisukohal, et programmi „Horisont 2020“ tuleks kasutada Euroopa 

kosmosetehnoloogilise baasi ja kosmosetööstuse võimete toetamiseks; kutsub komisjoni 

üles programmi „Horisont 2020“ vahehindamise käigus julgeoleku ja kaitse seisukohast 

kriitilise tähtsusega kosmosetehnoloogiaid piisavalt arvesse võtma; 

15. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa kosmoseprogrammide tulevasel rahastamisel oleks 

soovitav kindlaks määrata, millal oleks võimalik kasutada avaliku ja erasektori 

partnerluse eri vorme; 

16. rõhutab, et kosmosevaldkonna innovatsiooni ja teadusuuringute ergutamine on julgeoleku 

ja kaitse huvides strateegiliselt tähtis; tunnistab kriitilise tähtsusega 

kosmosetehnoloogiate suurt potentsiaali, nii näiteks võimaldab Euroopa 

andmeedastussüsteem Maad reaalajas katkematult jälgida, viia orbiidile nanosatelliitide 

megakonstellatsioonid ning kokkuvõttes luua reageerimisvõimelise kosmosesuutlikkuse; 

rõhutab innovaatiliste suurandmetehnoloogiate vajalikkust selleks, et kosmoseandmete 

kogu potentsiaali julgeoleku ja kaitse tagamiseks ära kasutada; palub komisjonil lisada 

need tehnoloogiad Euroopa kosmosestrateegiasse; 

17. võtab teadmiseks Euroopa kosmoseprogramme ähvardavad kübersõjaga seotud ja 

hübriidohud, arvestades sellega, et tüssamine ja sideühenduse segamine võib takistada 

sõjalisi operatsioone või pikaajaliselt mõjutada igapäevaelu Maal; on veendunud, et 

küberjulgeoleku tagamiseks on vaja ELi, liikmesriikide, ettevõtete ja 

internetispetsialistide koostööd; palub seepärast komisjonil hõlmata oma 

küberjulgeolekumeetmetes kosmoseprogramme; 

18. rõhutab vajadust ELi kosmosealast suutlikkust paremini koordineerida, luues selleks 

vajaliku süsteemi ülesehituse ja menetlused, mis tagavad proportsionaalsel tasemel 

turvalisuse, sealhulgas andmeturbe; palub komisjonil koostada iga julgeoleku ja kaitsega 

seotud teenuseid osutava süsteemi jaoks juhtimismudeli ning seda edendada; on 

seisukohal, et lõppkasutajatele integraalteenuse pakkumiseks peaks ELi kosmosealast 

suutlikkust julgeoleku ja kaitse osas juhtima spetsiaalne tegevuse koordineerimiskeskus 

(programmi „Horisont 2020“ 2014.–2015. aasta tööprogrammis nimetatakse seda 

juhtimis- ja kontrollikeskuseks); on seisukohal, et kulutõhususe huvides tuleks see keskus 

võimaluse korral ühendada mõne olemasoleva ELi organiga (näiteks Euroopa GNSSi 

Agentuur, Euroopa Liidu Satelliidikeskus või Euroopa Kaitseagentuur), võttes arvesse 

suutlikkust, mida need asutused juba praegu pakuvad; 

19. on seisukohal, et eri liikmesriikide poolt erinevatel riiklikel eesmärkidel killustatult 

kasutusele võetud kosmosesüsteemide koordineerimist tuleks tõhustada, et suuta kiiresti 

reageerida eri rakenduste (nt lennuliikluse korraldamisega seotud rakendused) häiretele; 
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20. samas tunnistab kasu, mida annab ELi usaldusväärsete partneritega tehtav rahvusvaheline 

julgeolekualane koostöö kosmosevallas. 
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