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LÜHISELGITUS

Kosmosepõhised teenused ja rakendused kujundavad Euroopa kodanike praegust ja tulevast 
heaolu, julgeolekut ja ohutust ning samuti nende tööstusliku baasi konkurentsivõimet. 
Seetõttu on oluline edendada kosmosemajandust, nii et kõik liikmesriigid, nende kodanikud ja 
tööstusharud võiksid saada täiel määral kosmoseprogrammist kasu.

Ajakohane, ohutum, konkurentsivõimeline, tõhus, jätkusuutlik transpordisektor on tihedalt 
vastastikku seotud kosmoseteenustega. Navigatsioonisüsteem ja Maa seire parandavad 
transporditeenuste toimimist, liikluse korraldamist ja integreeritud transporti. Samal ajal 
võivad need tõhustada paljusid uusi rakendusi ja innovatiivseid ettevõtlusvõimalusi 
transpordisektoris.

Mitme Euroopa poliitikameetmega, nagu eCall, Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem 
(ERTMS), SafeSeaNet jne, nähakse juba ette kosmose ja transpordivaldkonna integreerimine 
ning kerkivad esile uued väljakutsed, nagu mehitamata sõidukid ja autonoomne juhtimine.

Kindel vastastikune side kosmose- ja transporditehnoloogia vahel toob endaga kaasa palju 
hüvesid üleilmsel ja Euroopa tasandil, näiteks vähendatakse tõhusama liikluse korraldamisega 
heidet ja käsitletakse kliimamuutuste probleemi, droonide sagedasem kasutamine parandab 
kohaletoimetamise ja postiteenuseid, parem lendude jälgimine vähendab nende tühistamist ja 
müra.

Komisjoni ettepanekuga liidetakse ühtsesse programmi olemasolevad programmid Galileo, 
EGNOS ja Copernicus ning lisatakse kaks uut algatust, milleks on kosmose olukorrast 
ülevaate saamine ja GOVSATCOM (riiklik satelliitside). Nagu soovitati Euroopa 
kosmosepoliitikas, kasutatakse täielikult integreeritud kosmoseprogrammiga koostoimet 
komponentide vahel, suurendades tulemuslikkust ja kulutõhusust. Ühtne ja sidus raamistik 
julgustab tegema tulevasi investeeringuid, suurendab märgatavust ja pakub rohkem 
paindlikkust.

Komisjon on väga ambitsioonikas 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku 
vastuvõtmise suhtes. Austria eesistumisajal seati eesmärk ja kehtestati kiire ajakava. Euroopa 
Parlament on valmis sammu pidama.

Kõnealuse range ja kiire ajakava tõttu keskendutakse arvamuses ettepaneku konkreetsetele 
tahkudele, sidemele kosmosetehnoloogia ja transpordisektori vahel, eelarvele, viidates 
kosmose olukorrast ülevaate saamisele, GOVSATCOMile ja valdkonnaülesele tegevusele, 
valitsemistavadele, julgeolekule, küberjulgeolekule ja ohutusele, kosmosediplomaatiale ja 
kosmosele juurdepääsule.

Kosmosesektoril on strateegiline roll maismaa-, mere-, õhu- ja kosmosetranspordi arukamaks, 
tõhusamaks, ohutumaks, turvalisemaks, säästvamaks ja integreeritumaks muutmisel. Samal 
ajal suurendab kasvav ja uuenduslik transpordisektor vajadust uuenduslike ja kaasaegsete 
kosmosetehnoloogiate järele.

Mis puudutab juhtimistavasid, siis uus Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet peaks 
tagama Galileo programmi kasutuselevõtu turul, motiveerides selliste täielikult ühilduvate ja 
koostoimivate Euroopa seadmete nagu kiipseadmed ja vastuvõtjad arengut, ja olema kõigi 
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transpordiliikide puhul täielikult töövalmis.

Euroopa Liit ja liikmesriigid investeerivad paljudesse kriitilistesse taristutesse, mille hulka 
kuulub palju strateegilisi transporditaristuid, mida tuleb kaitsta. Orbiidil asuvate 
konstellatsioonide, satelliitide ja kosmosejäätmete kasvav arv suurendab kokkupõrkeohuga 
liiklusolukordade teket, mis muudab tegevuse ohtlikumaks. Lisaks sellele võivad mitut liiki 
ettenägematud sündmused, nn kosmoseilmastik, ohustada kodanikke ja häirida 
kosmosepõhise ja maapealse taristuga seotud toiminguid.

Turvaline ja tagatud juurdepääs satelliitsidele on julgeoleku valdkonnas tegutsejatele 
vältimatu töövahend. GOVSATCOMi komponendid on transpordi jaoks äärmiselt olulised, 
eelkõige Arktika meretranspordi, lennuliikluse korraldamise ning mehitamata õhusõidukite 
kontrollimise ja juhtimise jaoks.

Arvamuses tuuakse esile küberjulgeoleku ja -ohutuse olulisus. Euroopa kosmosetaristu 
küberjulgeolek nii maa peal kui ka kosmoses on võti süsteemide käitamise pidevuse 
tagamisele, nende tõhusale suutlikkusele täita pidevalt ülesandeid ja osutada vajalikke 
teenuseid. Kosmosepoliitika meetmed võivad aidata parandada nii käitajate kui ka reisijate 
transpordiohutust mere-, maantee- ja õhutranspordis.

Kosmosprogrammiga tuleks tagada sõltumatu ja konkurentsivõimeline juurdepääs kosmosele 
ja edendada koostööd teiste üleilmsete strateegiliste partneritega, vältida dubleerimist ja 
edendada sektori tõelist majanduslikku diplomaatiat.

Kuigi arvamuses ei käsitleta artiklite ega põhjenduste osa, pakub arvamuse koostaja siiski 
välja mõningad muudatused muudatusettepanekute vormis. Ajaliste piirangute tõttu eelistab ta 
esitada sidusa lähenemisviisi põhiküsimustes.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Kosmosetehnoloogia, -andmed ja -
teenused on saanud eurooplaste 
igapäevaelu lahutamatuks osaks ning 
mängivad paljude strateegiliste huvide 
kaitsmisel ülimalt olulist rolli. Liidu 
kosmosetööstus on juba maailmamastaabis 
üks konkurentsivõimelisemaid. Kuid uute 

(1) Kosmosetehnoloogia, -andmed ja -
teenused on saanud eurooplaste 
igapäevaelu lahutamatuks osaks ning 
mängivad paljude strateegiliste huvide 
kaitsmisel ülimalt olulist rolli. Liidu 
kosmosetööstus on juba maailmamastaabis 
üks konkurentsivõimelisemaid. Kuid uute 
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jõudude esilekerkimine ja uute 
tehnoloogiate areng on traditsioonilisi 
tööstusmudeleid põhjalikult muutmas. 
Seepärast on äärmiselt oluline, et liit 
säilitaks kosmosevallas rahvusvahelise 
juhtpositsiooni ja ulatusliku 
tegevusvabaduse, soodustaks liidus teaduse 
ja tehnika arengut ning toetaks 
kosmosesektori tööstusettevõtjate, eriti 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate, 
idufirmade ja innovatiivsete ettevõtjate 
konkurentsivõimet ja 
innovatsioonisuutlikkust.

jõudude esilekerkimine ja uute 
tehnoloogiate areng on traditsioonilisi 
tööstusmudeleid põhjalikult muutmas. 
Seepärast on äärmiselt oluline, et liit 
säilitaks kosmosevallas rahvusvahelise 
juhtpositsiooni ja ulatusliku 
tegevusvabaduse, soodustaks liidus teaduse 
ja tehnika arengut ning toetaks 
kosmosesektori tööstusettevõtjate, eriti 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate, 
idufirmade ja innovatiivsete ettevõtjate 
konkurentsivõimet ja 
innovatsioonisuutlikkust. Samal ajal on 
oluline luua asjakohased tingimused 
võrdsete võimaluste tagamiseks 
kosmosevaldkonna peamiste 
konkurentidega.

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Liit on alates 1990ndate aastate 
lõpust töötanud välja oma kosmosealgatusi 
ja -programme: kõigepealt Euroopa 
Geostatsionaarne Navigatsioonilisasüsteem 
(EGNOS) ning seejärel Galileo ja 
Copernicus, mis vastavad liidu kodanike 
vajadustele ja avaliku poliitika nõuetele. 
Lisaks nende algatuste jätkumise 
tagamisele tuleb neid ka täiustada, et need 
oleksid kooskõlas uue tehnoloogia 
arenguga ning digi- ja IKT-valdkonna 
muudatustega, vastaksid kasutajate uutele 
vajadustele ning võtaksid arvesse poliitilisi 
prioriteete, nagu kliimamuutused –
sealhulgas Arktikas toimuvate muutuste 
jälgimine – , julgeolek ja kaitse.

(3) Liit on alates 1990ndate aastate 
lõpust töötanud välja oma kosmosealgatusi 
ja -programme: kõigepealt Euroopa 
Geostatsionaarne Navigatsioonilisasüsteem 
(EGNOS) ning seejärel Galileo ja 
Copernicus, mis vastavad liidu kodanike 
vajadustele ja avaliku poliitika nõuetele. 
Lisaks nende algatuste jätkumise 
tagamisele tuleb nende kasutuselevõttu ja 
kasutust ka täiustada, et need oleksid 
kooskõlas uue tehnoloogia arenguga ning 
aitaksid kaasa digi- ja IKT-valdkonna 
ning transpordisektori muudatustele, 
vastates kasutajate uutele vajadustele ning 
võttes arvesse kõigi asjaomaste sektorite, 
aga eelkõige transpordisektori poliitilisi 
prioriteete.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
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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, sealhulgas alternatiivsed 
lennutustehnoloogiad ja innovaatilised 
süsteemid või teenused, 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.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Liidu kosmosetööstuse 
konkurentsivõime tugevdamiseks ja oma 
süsteemide kavandamise, ehitamise ja 
käitamise suutlikkuse suurendamiseks 

(5) Liidu kosmosetööstuse 
konkurentsivõime tugevdamiseks ja oma 
süsteemide kavandamise, ehitamise ja 
käitamise suutlikkuse suurendamiseks 
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peaks liit toetama kogu kosmosetööstuse 
loomist, kasvu ja arendamist. Euroopa, 
piirkondlikul ja riiklikul tasandil tuleks 
toetada äri- ja innovatsioonisõbraliku 
mudeli sündi, luues kosmosetööstuse 
keskused, mis toovad kokku kosmose-, 
digitaal- ja kasutajasektori. Liit peaks 
edendama liidus asuvate
kosmoseettevõtjate laienemist, et aidata 
neil saavutada edu, sealhulgas toetades 
neid riskikapitali hankimisel, arvestades, et 
kosmosevaldkonna idufirmadel puudub 
liidus asjakohane juurdepääs börsivälisele 
kapitalile, ja luues 
innovatsioonipartnerlusi.

peaks liit toetama kogu kosmosetööstuse 
loomist, kasvu ja arendamist. Euroopa, 
piirkondlikul ja riiklikul tasandil tuleks 
toetada äri- ja innovatsioonisõbraliku 
mudeli sündi, eriti muu hulgas selliste 
algatuste abil nagu kosmosetööstuse 
keskused, mis toovad kokku kosmose-, 
digitaal- ja kasutajasektori. 
Kosmosetööstus peaks tegema koostööd 
digitaalse innovatsiooni tööstusega, et 
soodustada ettevõtlust ja oskusi. Liit peaks 
edendama Euroopa kosmoseettevõtjate 
laienemist, et aidata neil saavutada edu, 
sealhulgas toetades neid riskikapitali 
hankimisel, arvestades, et 
kosmosevaldkonna idufirmadel puudub 
liidus asjakohane juurdepääs börsivälisele 
kapitalile, ja luues 
innovatsioonipartnerlusi.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Võttes arvesse liidu 
kosmoseprogrammi (edaspidi 
„programm“) ulatust ja potentsiaali aidata 
lahendada üleilmseid probleeme, on sellel 
tugev rahvusvaheline mõõde. Seepärast 
peaks komisjonil olema õigus hallata ja 
koordineerida liidu nimel rahvusvahelisel 
areenil meetmete võtmist, eelkõige selleks, 
et kaitsta liidu ja liikmesriikide huve 
rahvusvahelistel foorumitel, sealhulgas 
seoses sagedusalaga, et edendada liidu 
tehnoloogiat ja tööstust ning õhutada 
koostööd väljaõppe alal, pidades silmas 
vajadust tagada osaliste õiguste ja 
kohustuste vastastikkus. Eriti oluline on, et 
komisjon esindaks liitu rahvusvahelise 
programmi Cospas-Sarsat organites ja 
asjaomastes valdkondlikes ÜRO organites, 
sealhulgas Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsioonis, ja Maailma 

(6) Võttes arvesse liidu 
kosmoseprogrammi (edaspidi 
„programm“) ulatust ja potentsiaali aidata 
lahendada üleilmseid probleeme, on sellel 
tugev rahvusvaheline mõõde. Seepärast 
peaks komisjonil olema õigus hallata ja 
koordineerida liidu nimel rahvusvahelisel 
areenil meetmete võtmist, eelkõige selleks, 
et kaitsta liidu ja liikmesriikide huve 
rahvusvahelistel foorumitel, sealhulgas 
seoses sagedusalaga. Komisjon peaks 
tugevdama majandusdiplomaatiat, et 
edendada liidu tehnoloogiat ja tööstust ning 
õhutada koostööd väljaõppe alal, pidades 
silmas vajadust tagada osaliste õiguste ja 
kohustuste vastastikkus ning õiglane 
konkurents rahvusvahelisel tasandil. Eriti 
oluline on, et komisjon esindaks liitu 
rahvusvahelise programmi Cospas-Sarsat 
organites ja asjaomastes valdkondlikes 
ÜRO organites, sealhulgas Toidu- ja 
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Meteoroloogiaorganisatsioonis. Põllumajandusorganisatsioonis, ja Maailma 
Meteoroloogiaorganisatsioonis.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Komisjon peaks koos liikmesriikide 
ja kõrge esindajaga edendama 
vastutustundlikku käitumist kosmoses ja 
avakosmoses ning uurima võimalusi 
ühineda asjaomaste ÜRO 
konventsioonidega.

(7) Komisjon peaks koos liikmesriikide 
ja kõrge esindajaga edendama 
vastutustundlikku käitumist kosmoses ja 
avakosmoses, eelkõige otsides lahendusi 
kosmosejäätmete leviku tõkestamiseks,
ning uurima võimalusi ühineda asjaomaste 
ÜRO konventsioonidega.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Programm jagab samalaadseid 
eesmärke muude liidu programmidega, 
eelkõige programm „Euroopa Horisont“, 
InvestEU fond, Euroopa Kaitsefond ning 
määruse (EL) [ühissätete määrus] 
kohaldamisalasse kuuluvad fondid. 
Seetõttu tuleks ette näha kumulatiivne 
rahastamine nendest programmidest, 
tingimusel et rahalised vahendid katavad 
samu kuluühikuid, eelkõige liidu 
programmidest saadavaid täiendavaid 
rahalisi vahendeid käsitlevate kokkulepete 
kaudu, kui haldussätted seda võimaldavad; 
rahastamine võib olla järjestikune, 
vahelduv või kombineeritud, sealhulgas 
meetmete ühisrahastus, et rakendada 
võimaluse korral innovatsioonipartnerlusi 
ja segarahastamistoiminguid. Seepärast 
peaks komisjon programmi rakendamise 
ajal edendama koostoimet muude 
seonduvate liidu programmidega, mis 
võimaldaksid võimaluse korral kasutada 

(8) Programm jagab samalaadseid 
eesmärke muude liidu programmidega, 
eelkõige programm „Euroopa Horisont“, 
InvestEU fond, Euroopa Kaitsefond ning 
määruse (EL) [ühissätete määrus] 
kohaldamisalasse kuuluvad fondid. 
Seetõttu tuleks ette näha kumulatiivne 
rahastamine nendest programmidest, 
tingimusel et rahalised vahendid katavad 
samu kuluühikuid, eelkõige liidu 
programmidest saadavaid täiendavaid 
rahalisi vahendeid käsitlevate kokkulepete 
kaudu, kui haldussätted seda võimaldavad; 
rahastamine võib olla järjestikune, 
vahelduv või kombineeritud, sealhulgas 
meetmete ühisrahastus, et rakendada 
võimaluse korral innovatsioonipartnerlusi 
ja segarahastamistoiminguid. Seepärast 
peaks komisjon programmi rakendamise 
ajal edendama koostoimet muude 
seonduvate liidu programmidega, mis 
võimaldaksid võimaluse korral kasutada 
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riskikapitali, innovatsioonipartnerlusi ning 
kumulatiivset või segarahastamist.

riskikapitali, innovatsioonipartnerlusi ning 
kumulatiivset või segarahastamist. Oluline 
on tagada programmi „Euroopa 
Horisont“ ja teiste liidu programmide 
raames välja töötatud lahenduste ja 
kosmoseprogrammi komponentide 
vaheline järjepidevus.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Käesoleva programmi 
poliitikaeesmärke käsitatakse ka kui 
valdkondi, mis võivad saada rahalisi 
vahendeid ja investeerimistoetust InvestEU 
fondi rahastamisvahendite ja 
eelarvetagatise kaudu, eelkõige selle 
jätkusuutliku infrastruktuuri ning 
teadusuuringute, innovatsiooni ja 
digiteerimise poliitikaharu raames. Rahalist 
toetust tuleks kasutada proportsionaalselt 
selleks, et käsitleda turutõrkeid või 
ebaoptimaalseid investeerimisolukordi, 
ning meetmed ei tohiks kattuda erasektorist 
tulevate vahenditega või neid välja tõrjuda 
ega siseturul konkurentsi moonutada. 
Meetmetel peaks olema selge Euroopa 
lisaväärtus.

(9) Käesoleva programmi 
poliitikaeesmärke käsitatakse ka kui 
valdkondi, mis võivad saada rahalisi 
vahendeid ja investeerimistoetust InvestEU 
fondi rahastamisvahendite ja 
eelarvetagatise kaudu, eelkõige selle 
jätkusuutliku infrastruktuuri ning 
teadusuuringute, innovatsiooni ja 
digiteerimise poliitikaharu raames. Rahalist 
toetust tuleks kasutada proportsionaalselt 
selleks, et suurendada investeeringuid, 
käsitledes turutõrkeid või ebaoptimaalseid 
investeerimisolukordi, ning meetmed ei 
tohiks kattuda erasektorist tulevate 
vahenditega või neid välja tõrjuda ega 
siseturul konkurentsi moonutada. 
Meetmetel peaks olema selge Euroopa 
lisaväärtus.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Programmis tuleks ära kasutada 
kosmose- ja transpordisektori koostoimet, 
võttes arvesse, et kosmosetehnoloogial on 
strateegiline roll maismaa-, mere-, õhu- ja 
kosmosetranspordi muutmisel arukamaks, 
tõhusamaks, ohutumaks, kindlamaks, 
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kestlikumaks ja integreeritumaks, ning 
samal ajal suurendab kasvav ja 
innovaatiline transpordisektor 
uuendusliku ja ajakohase 
kosmosetehnoloogia kasutamist.

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Komisjoni kui liidu üldiste huvide 
edendaja ülesanne on programmi 
rakendada, kanda selle eest üldist vastutust 
ning edendada programmi teenuste 
kasutamist. Et kasutada optimaalselt eri 
sidusrühmade vahendeid ja oskusteavet, 
peaks komisjonil olema õigus teatavaid 
ülesandeid delegeerida. Lisaks peaks just 
komisjon kindlaks määrama süsteemide ja 
teenuste arendamiseks vajalikud peamised 
tehnilised ja tegevusspetsifikatsioonid.

(27) Komisjoni kui liidu üldiste huvide 
edendaja ülesanne on jälgida programmi 
rakendamist, kanda selle eest üldist 
vastutust ning edendada programmi 
teenuste kasutamist. Et kasutada 
optimaalselt eri sidusrühmade vahendeid ja 
oskusteavet, peaks komisjonil olema õigus 
teatavaid ülesandeid delegeerida. Lisaks 
peaks just komisjon kindlaks määrama 
süsteemide ja teenuste arendamiseks 
vajalikud kõrgetasemelised nõuded.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi 
Amet asendab määrusega (EL) nr 912/2010 
loodud Euroopa GNSSi agentuuri ja on 
selle õigusjärglane ning ameti eesmärk on 
programmi edendada, eriti julgeoleku 
aspektist. Seepärast tuleks ametile määrata 
teatavad programmi turvalisuse ja 
edendamisega seotud ülesanded. Võttes 
arvesse ameti kogemusi turvalisuse 
valdkonnas, peaks ta vastutama kõigi 
kosmosesektoris võetavate liidu 
meetmetega seotud turvalisuse 
akrediteerimise ülesannete eest. Lisaks 
peaks amet täitma ülesandeid, mis 
komisjon määrab talle ühe või mitme 

(28) Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi 
Amet asendab määrusega (EL) nr 912/2010 
loodud Euroopa GNSSi agentuuri ja on 
selle õigusjärglane ning ameti eesmärk on 
programmi edendada, eriti julgeoleku, 
kommunikatsiooni, kasutuselevõtu, turu 
arengu, kasutamise jne aspektist. 
Seepärast tuleks ametile määrata teatavad 
programmi turvalisuse ja küberturvalisuse 
ning teenuste edendamise ja järgmise 
etapi teenuste sektoriga seotud ülesanded. 
Võttes arvesse ameti kogemusi turvalisuse 
valdkonnas, peaks ta vastutama kõigi 
kosmosesektoris võetavate liidu 
meetmetega seotud turvalisuse 
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rahalist toetust käsitleva lepingu alusel, mis 
hõlmab mitmesuguseid muid programmiga 
seotud konkreetseid ülesandeid.

akrediteerimise ülesannete eest. Lisaks 
peaks amet täitma ülesandeid, mis 
komisjon määrab talle ühe või mitme 
rahalist toetust käsitleva lepingu alusel, mis 
hõlmab mitmesuguseid muid programmiga 
seotud konkreetseid ülesandeid.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Arvestades kosmosealase tegevuse 
tähtsust liidu majanduse ja liidu kodanike 
elu seisukohast ning süsteemide ja neil 
põhinevate rakenduste kahetist olemust, 
peaks programmi üks peamine prioriteet 
olema julgeoleku kõrge taseme tagamine, 
eriti selleks, et kaitsta liidu ja 
liikmesriikide huve, sealhulgas seoses 
salastatud ja muu tundliku teabega.

(32) Arvestades kosmosealase tegevuse 
tähtsust liidu majanduse ja liidu kodanike 
elu seisukohast ning süsteemide ja neil 
põhinevate rakenduste kahetist olemust, 
peaks programmi üks peamine prioriteet 
olema julgeoleku kõrge taseme tagamine, 
eriti selleks, et kaitsta liidu, selle 
liikmesriikide ja reisijate huve, sealhulgas 
seoses salastatud ja muu tundliku teabega.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Pidades silmas programmi 
ainulaadsust ja keerukust ning selle seost 
julgeoleku valdkonnaga, tuleks turvalisuse 
akrediteerimisel järgida tunnustatud ja 
väljakujunenud põhimõtteid. Seepärast on 
vältimatu, et turvalisuse akrediteerimine 
toimuks liidu ja liikmesriikide poolt 
julgeoleku eest võetud ühise vastutuse 
alusel, millega seoses püütakse saavutada 
konsensus ja kaasatakse kõik isikud, keda 
turvalisuse küsimus puudutab, ning et 
kehtestatud oleks pideva riskijärelevalve 
menetlused. Samuti on väga oluline 
usaldada turvalisuse tehniline 
akrediteerimine asjatundjatele, kellel on 
keerukate süsteemide akrediteerimise alal 

(35) Pidades silmas programmi 
ainulaadsust ja keerukust ning selle seost 
julgeoleku valdkonnaga, tuleks turvalisuse 
akrediteerimisel järgida tunnustatud ja 
väljakujunenud põhimõtteid. Seepärast on 
vältimatu, et turvalisuse akrediteerimine 
toimuks liidu ja liikmesriikide poolt 
julgeoleku eest võetud ühise vastutuse 
alusel, millega seoses püütakse saavutada 
konsensus ja kaasatakse kõik isikud, keda 
turvalisuse küsimus puudutab, ning et 
kehtestatud oleks riskijärelevalve alalised
menetlused. Samuti on väga oluline 
usaldada turvalisuse tehniline 
akrediteerimine asjatundjatele, kellel on 
keerukate süsteemide akrediteerimise alal 
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nõuetekohane kvalifikatsioon ja kes on 
läbinud nõutaval tasemel 
julgeolekukontrolli.

nõuetekohane kvalifikatsioon ja kes on 
läbinud nõutaval tasemel 
julgeolekukontrolli.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36 a) Nii kosmoses asuva kui ka 
maapealse Euroopa kosmosetaristu 
küberturvalisus on süsteemide 
toimepidevuse, nende ülesannete 
järjepideva täitmise ja vajalike teenuste 
osutamise tegeliku suutlikkuse tagamise 
alus.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38 a) Kui väga täpne 
satelliitpositsioneerimine on ühendatud 
tõhustatud 
kommunikatsioonivõimekusega, aitab see 
kaasa ajakohasele ja usaldusväärsele 
transpordisektorile autode, lennukite ja 
laevade jaoks. See optimeerib laevastiku 
haldamist, laevade jälgitavust, 
kokkupõrkeennetust, kiiruse kontrolli, abi 
laevamanöövritel ja paljude muude 
transpordiga seotud aspekte.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) EGNOSe eesmärk on parandada (40) EGNOSe eesmärk on parandada 
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olemasolevate ülemaailmsete 
satelliitnavigatsioonisüsteemide, eelkõige 
Galileo süsteemi edastatavate vaba 
juurdepääsuga signaalide kvaliteeti. 
EGNOSe pakutavad teenused peaksid 
esmajärjekorras hõlmama liikmesriikide 
geograafiliselt Euroopas asuvat 
territooriumi, mille hulka loetakse 
käesoleva määruse kohaldamisel Assoore, 
Kanaari saari ja Madeirat, eesmärgiga 
hõlmata need territooriumid 2025. aasta 
lõpuks. EGNOSe süsteemi teenuste 
geograafilist ulatust võidakse juhul, kui see 
on tehniliselt teostatav, ja ohutusteenuste 
puhul rahvusvaheliste lepingute alusel 
laiendada muudesse maailma 
piirkondadesse. Ilma et see piiraks määruse 
[2018/XXXX] [EASA määrus] 
kohaldamist ja aeronavigatsiooniks 
vajalikku Galileo teenuste kvaliteedi seiret, 
tuleks silmas pidada, et kuigi Galileo 
edastatavaid signaale on võimalik 
tulemuslikult kasutada õhusõidukite 
asukoha määramiseks, võivad üksnes 
kohalikud või piirkondlikud tugisüsteemid, 
nagu EGNOS Euroopas, toimida 
lennuliikluse korraldaja ja 
aeronavigatsiooniteenuste osutajana.

olemasolevate ülemaailmsete 
satelliitnavigatsioonisüsteemide, eelkõige 
Galileo süsteemi edastatavate vaba 
juurdepääsuga signaalide kvaliteeti. 
EGNOSe pakutavad teenused peaksid 
esmajärjekorras hõlmama liikmesriikide 
geograafiliselt Euroopas asuvat 
territooriumi, mille hulka loetakse 
käesoleva määruse kohaldamisel Assoore, 
Kanaari saari ja Madeirat, eesmärgiga 
hõlmata need territooriumid 2025. aasta 
lõpuks. EGNOSe süsteemi teenuste 
geograafilist ulatust võidakse juhul, kui see 
on tehniliselt teostatav, ja ohutusteenuste 
puhul rahvusvaheliste lepingute alusel 
laiendada muudesse maailma 
piirkondadesse. Ilma et see piiraks määruse 
[2018/XXXX] [EASA määrus] 
kohaldamist ja aeronavigatsiooniks 
vajalikku Galileo teenuste kvaliteedi seiret
ja ohutustaset, tuleks silmas pidada, et 
Galileo edastatavaid signaale on võimalik 
tulemuslikult kasutada õhusõidukite 
asukoha määramiseks, võivad üksnes 
kohalikud või piirkondlikud tugisüsteemid, 
nagu EGNOS Euroopas, toimida 
lennuliikluse korraldaja ja 
aeronavigatsiooniteenuste osutajana.

Selgitus

Ettepanekuga käsitletakse turvalisuse aspektide olulisust, kuid selles ei rõhutata piisavalt 
ohutuse aspekte, mis on sama tähtsad, eriti transpordisektori jaoks.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) On ülimalt oluline tagada Galileo ja 
EGNOSe süsteemide pakutavate teenuste 
järjepidevus, jätkusuutlikkus ja 
kättesaadavus tulevikus. Muutuvas 
keskkonnas ja kiiresti areneva turu 
tingimustes tuleks jätkata nende arendamist 

(41) On ülimalt oluline tagada Galileo ja 
EGNOSe süsteemide pakutavate teenuste 
järjepidevus, jätkusuutlikkus, ohutustase ja 
kättesaadavus tulevikus. Muutuvas 
keskkonnas ja kiiresti areneva turu 
tingimustes tuleks jätkata nende arendamist 
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ja valmistada ette uue põlvkonna 
süsteemid.

ja valmistada ette uue põlvkonna 
süsteemid.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44 a) Galileo ja EGNOSe teenuste 
kasutamise toetamiseks ning järgmise 
etapi teenuste, eelkõige transpordisektoris 
osutatavate teenuste toetamiseks peaksid 
pädevad asutused töötama 
rahvusvahelisel tasandil välja ühised 
standardid ja tunnistused.

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Selleks et Galileost ja EGNOSest 
saadavat sotsiaal-majanduslikku kasu 
täielikult ära kasutada, eriti julgeoleku 
valdkonnas, tuleks edendada EGNOSe ja 
Galileo pakutavate teenuste kasutamist 
liidu muudes poliitikavaldkondades, kui 
see on põhjendatud ja kasulik.

(46) Selleks et Galileost ja EGNOSest 
saadavat sotsiaal-majanduslikku kasu 
täielikult ära kasutada, eriti ohutuse ja 
julgeoleku, keskkonna kestlikkuse ja 
liikuvuse valdkonnas, tuleks edendada 
EGNOSe ja Galileo pakutavate teenuste 
kasutamist liidu muudes 
poliitikavaldkondades, eriti 
transpordisektoris, kui see on põhjendatud 
ja kasulik.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Copernicus peaks tagama sõltumatu 
juurdepääsu keskkonnaalastele teadmistele 
ning Maa seire ja geoteabeteenuste 
seisukohast määrava tähtsusega 

(47) Copernicus peaks tagama sõltumatu 
juurdepääsu keskkonnaalastele teadmistele 
ning Maa seire ja geoteabeteenuste 
seisukohast määrava tähtsusega 
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tehnoloogiale, võimaldades seega liidul 
teha sõltumatult otsuseid ja võtta meetmeid 
muu hulgas sellistes valdkondades nagu 
keskkond, kliimamuutused, 
kodanikukaitse, julgeolek ja 
digitaalmajandus.

tehnoloogiale, võimaldades seega liidul 
teha sõltumatult otsuseid ja võtta meetmeid 
muu hulgas sellistes valdkondades nagu 
keskkond, kliimamuutused, transport, 
kodanikukaitse, julgeolek ja 
digitaalmajandus.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Andmete kogumisega seoses peaks 
Copernicuse kohase tegevuse eesmärk 
olema täiustada ja käitada olemasolevat 
kosmoseinfrastruktuuri, valmistuda 
pikemas perspektiivis ette satelliitide 
asendamiseks nende eluea lõpus ja algatada 
uusi missioone, mis on seotud uute 
seiresüsteemidega, et toetada üleilmse 
kliimamuutuse probleemiga tegelemist (nt 
inimtekkelise CO2-heite ja muu 
kasvuhoonegaaside heite seire).
Copernicuse raames toimuv üleilmne 
seiretegevus tuleks laiendada 
polaarpiirkondadesse ning toetada tuleks 
keskkonnanõuete täitmise tagamist, 
kohustuslikku keskkonnaseiret ja asjaomast 
aruandlust ning innovatiivseid 
keskkonnarakendusi (nt 
põllumajanduskultuuride seireks, vee 
majandamiseks ja tulekahjuseire 
tõhustamiseks). Seda tehes peaks 
Copernicus võimendama ja kasutama 
võimalikult palju ära eelmise 
rahastamisperioodi (2014–2020) raames 
tehtud investeeringuid ning uurima uusi 
tegevus- ja ärimudeleid, et veelgi täiendada 
Copernicuse suutlikkust. Copernicus peaks 
toetuma liikmesriikidega loodud edukatele 
partnerlussuhetele, et arendada asjakohaste 
juhtimismehhanismide raames edasi oma 
julgeolekumõõdet, et reageerida julgeoleku 
valdkonna kasutajate muutuvatele 
vajadustele. Andmete ja teabe töötlemise 
funktsiooni raames peaks Copernicus 

(52) Andmete kogumisega seoses peaks 
Copernicuse kohase tegevuse eesmärk 
olema täiustada ja käitada olemasolevat 
kosmose- ja maapealset infrastruktuuri, 
valmistuda pikemas perspektiivis ette 
satelliitide asendamiseks nende eluea lõpus 
ja algatada uusi missioone, mille 
teostatavust Euroopa Kosmoseagentuuris 
praegu uuritakse ja mis on seotud uute 
seiresüsteemidega, et toetada üleilmse 
kliimamuutuse probleemiga tegelemist (nt 
inimtekkelise CO2-heite ja muu 
kasvuhoonegaaside heite seire) 
Copernicuse raames toimuv üleilmne 
seiretegevus tuleks laiendada 
polaarpiirkondadesse ning toetada tuleks 
keskkonnanõuete täitmise tagamist, 
kohustuslikku keskkonnaseiret ja asjaomast 
aruandlust ning innovatiivseid 
keskkonnarakendusi (nt 
põllumajanduskultuuride seireks, vee 
majandamiseks ja tulekahjuseire 
tõhustamiseks). Seda tehes peaks 
Copernicus võimendama ja kasutama 
võimalikult palju ära eelmise 
rahastamisperioodi (2014–2020) raames 
tehtud investeeringuid ning uurima uusi 
tegevus- ja ärimudeleid, et veelgi täiendada 
Copernicuse suutlikkust. Copernicus peaks 
toetuma liikmesriikidega loodud edukatele 
partnerlussuhetele, et arendada asjakohaste 
juhtimismehhanismide raames edasi oma 
julgeolekumõõdet, et reageerida julgeoleku 
valdkonna kasutajate muutuvatele 
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tagama Copernicuse põhiteenuste 
pikaajalise jätkusuutlikkuse ja 
edasiarendamise, andma teavet, et 
reageerida avaliku sektori ja liidu 
rahvusvahelistest kohustustest tulenevatele 
vajadustele, ning maksimeerima 
äriotstarbelise kasutamise võimalusi.

vajadustele. Andmete ja teabe töötlemise 
funktsiooni raames peaks Copernicus 
tagama Copernicuse põhiteenuste 
pikaajalise jätkusuutlikkuse ja 
edasiarendamise, andma teavet, et 
reageerida avaliku sektori ja liidu 
rahvusvahelistest kohustustest tulenevatele 
vajadustele, ning maksimeerima 
äriotstarbelise kasutamise võimalusi.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) Copernicuse rakendamisel peaks 
komisjon vajaduse korral tuginema 
Euroopa rahvusvahelistele 
organisatsioonidele, kellega ta on juba 
loonud partnerlussuhted, eelkõige Euroopa 
Kosmoseagentuur seoses kosmosevarade 
arendamise ja hankimise, andmetele 
juurdepääsu ning sihtotstarbeliste 
missioonidega. Lisaks peaks komisjon 
seoses sihtotstarbeliste missioonidega 
tuginema Euroopa Meteoroloogiliste 
Satelliitide Kasutamise Organisatsioonile 
(EUMETSAT) kooskõlas selle oskusteabe 
ja volitustega. Teenuste valdkonnas peaks 
komisjon kasutama spetsiifilist suutlikkust, 
mida pakuvad liidu ametid, nagu Euroopa 
Keskkonnaamet, Euroopa 
Meresõiduohutuse Amet ja Euroopa Piiri-
ja Rannikuvalveamet, ning Euroopa 
Keskpika Ilmaennustuse Keskus, samuti 
Euroopa investeeringud, mida on juba 
merekeskkonna seire teenustesse Mercator 
Oceani kaudu tehtud. Julgeolekuaspektis 
töötatakse koos kõrge esindajaga liidu 
tasandil välja terviklik lähenemisviis. 
Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus on 
algusest peale GMESi algatuses aktiivselt 
osalenud ning toetanud Galileo ja 
kosmoseilmastikuga seotud 
arendustegevust. Määruse (EL) nr 
377/2014 kohaselt haldab Teadusuuringute 

(61) Copernicuse rakendamisel peaks 
komisjon vajaduse korral tuginema 
Euroopa rahvusvahelistele 
organisatsioonidele, kellega ta on juba 
loonud partnerlussuhted, eelkõige Euroopa 
Kosmoseagentuur seoses kosmosevarade 
arendamise ja hankimise, andmetele 
juurdepääsu ning sihtotstarbeliste 
missioonidega. Lisaks peaks komisjon 
seoses sihtotstarbeliste missioonidega 
tuginema Euroopa Meteoroloogiliste 
Satelliitide Kasutamise Organisatsioonile 
(EUMETSAT) kooskõlas selle oskusteabe 
ja volitustega. Teenuste valdkonnas peaks 
komisjon kasutama spetsiifilist suutlikkust, 
mida pakuvad liidu ametid, nagu Euroopa 
Keskkonnaamet, Euroopa 
Meresõiduohutuse Amet ja Euroopa Piiri-
ja Rannikuvalveamet, ning Euroopa 
Keskpika Ilmaennustuse Keskus, samuti 
Euroopa investeeringud, mida on juba 
merekeskkonna seire teenustesse Mercator 
Oceani kaudu tehtud. Koos kõrge 
esindajaga töötatakse liidu tasandil välja 
terviklik lähenemisviis seoses 
kliimamuutuste vastu võitlemise 
meetmetega, sealhulgas Pariisi 
kokkuleppe rakendamise ja julgeoleku 
küsimustes. Komisjoni Teadusuuringute 
Ühiskeskus on algusest peale GMESi 
algatuses aktiivselt osalenud ning toetanud 
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Ühiskeskus Copernicuse hädaolukordade 
ohjamise teenust ja Copernicuse 
maismaaseire teenuse üleilmset 
komponenti, osaleb toodete ja teabe 
kvaliteedi ja eesmärgipärasuse 
analüüsimisel ning toetab edasist 
arendamist. Komisjon peaks programmi 
rakendamisel jätkuvalt tuginema 
Teadusuuringute Ühiskeskuse 
teadusalastele ja tehnilistele nõuannetele.

Galileo ja kosmoseilmastikuga seotud 
arendustegevust. Määruse (EL) nr 
377/2014 kohaselt haldab Teadusuuringute 
Ühiskeskus Copernicuse hädaolukordade 
ohjamise teenust ja Copernicuse 
maismaaseire teenuse üleilmset 
komponenti, osaleb toodete ja teabe 
kvaliteedi ja eesmärgipärasuse 
analüüsimisel ning toetab edasist 
arendamist. Komisjon peaks programmi 
rakendamisel jätkuvalt tuginema 
Teadusuuringute Ühiskeskuse 
teadusalastele ja tehnilistele nõuannetele.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(70) Äärmuslikud ja mastaapsed 
kosmoseilmastiku nähtused võivad 
ohustada kodanikke ja häirida 
kosmosepõhise ja maapealse 
infrastruktuuriga seotud toiminguid. 
Seepärast tuleks programmi raames luua 
kosmoseilmastikuga seotud funktsioon, 
mille eesmärk on hinnata 
kosmoseilmastiku riske ja nendest 
tulenevaid kasutajate vajadusi, suurendada 
teadlikkust kosmoseilmastiku riskidest, 
tagada kasutajakesksete kosmoseilmastiku 
teenuste osutamine ning täiustada 
liikmesriikide suutlikkust 
kosmoseilmastiku teenuseid pakkuda. 
Komisjon peaks esmatähtsaks pidama 
sektoreid, millega seoses osutatakse 
kosmoseilmastiku teenuseid, võttes arvesse 
kasutajate vajadusi, riske ja tehnoloogilist 
valmidust. Pikemas perspektiivis võib 
käsitleda ka muude sektorite vajadusi. 
Teenuste osutamine liidu tasandil vastavalt 
kasutajate vajadustele eeldab sihipärast, 
koordineeritud ja pidevat teadus- ja 
arendustegevust, et toetada 
kosmoseilmastiku teenuste arendamist. 
Kosmoseilmastiku teenuste osutamine 

(70) Äärmuslikud ja mastaapsed 
kosmoseilmastiku nähtused võivad 
ohustada kodanikke ja häirida 
kosmosepõhise ja maapealse 
infrastruktuuriga seotud toiminguid. 
Seepärast tuleks programmi raames luua 
kosmoseilmastikuga seotud funktsioon, 
mille eesmärk on hinnata 
kosmoseilmastiku riske ja nendest 
tulenevaid kasutajate vajadusi, suurendada 
teadlikkust kosmoseilmastiku riskidest, 
tagada kasutajakesksete kosmoseilmastiku 
teenuste osutamine ning täiustada 
liikmesriikide suutlikkust 
kosmoseilmastiku teenuseid pakkuda. 
Komisjon peaks esmatähtsaks pidama 
sektoreid, millega seoses osutatakse 
kosmoseilmastiku teenuseid, võttes arvesse 
kasutajate vajadusi, riske ja tehnoloogilist 
valmidust. Pikemas perspektiivis võib 
käsitleda ka muude sektorite vajadusi. 
Teenuste osutamine liidu tasandil vastavalt 
kasutajate vajadustele eeldab sihipärast, 
koordineeritud ja pidevat teadus- ja 
arendustegevust, et toetada 
kosmoseilmastiku teenuste arendamist. 
Kosmoseilmastiku teenuste osutamine 
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peaks põhinema olemasoleval riiklikul ja 
liidu suutlikkusel ning võimaldama 
liikmesriikide laiaulatuslikku osalemist ja 
erasektori kaasamist.

peaks põhinema olemasoleval riiklikul ja 
liidu suutlikkusel ning võimaldama 
liikmesriikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide laiaulatuslikku 
osalemist ja erasektori kaasamist.

Selgitus

Muudatus esildatakse selleks, et võimaldada tugineda selliste organisatsioonide nagu ESA ja 
EUMETSATi olemasolevatele kosmose ilmastiku alasele võimekusele.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 71

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(71) Komisjoni valges raamatus 
Euroopa tuleviku kohta,25 ELi 27 
liikmesriigi riigipeade ja valitsusjuhtide 
esitatud Rooma deklaratsioonis26 ja mitmes 
Euroopa Parlamendi resolutsioonis on 
meenutatud, et EL peab võtma 
juhtpositsiooni, et tagada ohutu, turvaline 
ja vastupidav Euroopa, kes suudab toime 
tulla selliste probleemidega nagu 
piirkondlikud konfliktid, terrorism, 
küberohud ja kasvav rändesurve. Turvaline 
ja tagatud juurdepääs satelliitsidele on 
julgeoleku valdkonnas tegutsejate jaoks 
vältimatu töövahend ning tähtsaimate 
julgeolekuressursside koondamine ja 
jagamine liidu tasandil tugevdab liitu, kes 
kaitseb oma kodanikke.

(71) Komisjoni valges raamatus 
Euroopa tuleviku kohta,25 ELi 27 
liikmesriigi riigipeade ja valitsusjuhtide 
esitatud Rooma deklaratsioonis26 ja mitmes 
Euroopa Parlamendi resolutsioonis on 
meenutatud, et EL peab võtma 
juhtpositsiooni, et tagada kestlik, ohutu, 
turvaline ja vastupidav Euroopa, kes 
suudab toime tulla selliste probleemidega 
nagu kliimamuutus, piirkondlikud 
konfliktid, terrorism, küberohud ja kasvav 
rändesurve. Turvaline ja tagatud 
juurdepääs satelliitsidele on julgeoleku 
valdkonnas tegutsejate jaoks vältimatu 
töövahend ning tähtsaimate 
julgeolekuressursside koondamine ja 
jagamine liidu tasandil.

_________________ _________________

25

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/valge_raamat_euroopa_tulevi
ku_kohta_et.pdf 

25

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/valge_raamat_euroopa_tulevi
ku_kohta_et.pdf

26

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

26

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

Muudatusettepanek 25
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 76

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(76) GOVSATCOMi esimeses etapis 
(umbes aastani 2025) kasutatakse 
erasektori ja liikmesriikide olemasolevat 
suutlikkust. Selles esimeses etapis 
hakatakse teenuseid pakkuma järk-järgult
ning kõigepealt liidu tasandi kasutajatele. 
Kui esimese etapi käigus tulevase nõudluse 
ja pakkumise kohta tehtud üksikasjalikust 
analüüsist selgub, et järkjärguline 
lähenemisviis ei ole muutuvale nõudlusele 
vastamiseks piisav, võidakse teha otsus 
siirduda teise etappi ja arendada avaliku ja 
erasektori partnerluste kaudu, näiteks koos 
liidu satelliidioperaatoritega, välja täiendav 
oludele vastav kosmoseinfrastruktuur või 
kosmosealane suutlikkus.

(76) GOVSATCOMi esimeses etapis 
(umbes aastani 2025) kasutatakse 
erasektori ja liikmesriikide olemasolevat 
suutlikkust. Selles esimeses etapis 
hakatakse teenuseid pakkuma järk-järgult. 
Kui esimese etapi käigus tulevase nõudluse 
ja pakkumise kohta tehtud üksikasjalikust 
analüüsist selgub, et järkjärguline 
lähenemisviis ei ole muutuvale nõudlusele 
vastamiseks piisav, võidakse teha otsus 
siirduda teise etappi ja arendada avaliku ja 
erasektori partnerluste kaudu, näiteks koos 
liidu satelliidioperaatoritega, välja täiendav 
oludele vastav kosmoseinfrastruktuur või 
kosmosealane suutlikkus.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 78

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(78) Satelliitside kasutajate jaoks on 
kõige olulisem rakendusliides 
kasutajaseadmed. ELi GOVSATCOMi 
suhtes kohaldatav lähenemisviis võimaldab 
enamikul kasutajatest jätkata 
GOVSATCOMi teenuste puhul 
olemasolevate kasutajaseadmete 
kasutamist, tingimusel et nendes 
kasutatakse liidu tehnoloogiat.

(78) Satelliitside kasutajate jaoks on 
kõige olulisem rakendusliides 
kasutajaseadmed. ELi GOVSATCOMi 
suhtes kohaldatav lähenemisviis peaks 
võimaldama kasutajatel jätkata 
GOVSATCOMi teenuste puhul 
olemasolevate kasutajaseadmete 
kasutamist.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 86

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(86) Programmi jaoks ette nähtud (86) Programmi jaoks ette nähtud 
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infrastruktuur võib vajada täiendavaid 
teadus- ja innovatsioonimeetmeid, mida 
võidakse toetada programmi „Euroopa 
Horisont“ alusel, et saavutada sidusus 
Euroopa Kosmoseagentuuri selles 
valdkonnas tehtavaga. Koostoime 
programmiga „Euroopa Horisont“ peaks 
tagama, et kosmosesektori teadus- ja 
innovatsioonivajadused määratakse 
kindlaks teadus- ja innovatsioonitegevuse 
strateegilise kavandamise raames. 
Programmi poolt vabalt kättesaadavaks 
tehtavaid kosmoseandmeid ja -teenuseid 
kasutatakse selleks, et töötada teadus- ja 
innovatsioonimeetmete, sealhulgas 
programmi „Euroopa Horisont“ kaudu 
välja läbimurdvaid lahendusi, eelkõige 
sellistes valdkondades nagu säästev toidu 
ja maavarade majandamine, 
kliimamuutuste seire, arukad linnad, 
automatiseeritud sõidukid ning 
turvalisuse haldamine ja katastroofide 
ohjamine. Programmi „Euroopa Horisont“ 
alusel toimuva strateegilise kavandamise 
käigus määratakse kindlaks teadus- ja 
innovatsioonitegevus, mille puhul tuleks 
kasutada liidule kuuluvat infrastruktuuri, 
nagu Galileo, EGNOS ja Copernicus. 
Teadusuuringute infrastruktuur, eelkõige 
in situ seirevõrgustik, moodustab olulise 
osa in situ seireinfrastruktuurist, 
võimaldades Copernicuse teenustel

infrastruktuur võib vajada täiendavaid 
teadus- ja innovatsioonimeetmeid, mida 
võidakse toetada programmi „Euroopa 
Horisont“ alusel, et saavutada sidusus 
Euroopa Kosmoseagentuuri selles 
valdkonnas tehtavaga. Koostoime 
programmiga „Euroopa Horisont“ peaks 
tagama, et kosmosesektori teadus- ja 
innovatsioonivajadused määratakse 
kindlaks teadus- ja innovatsioonitegevuse 
strateegilise kavandamise raames. Oluline 
on tagada programmi „Euroopa 
Horisont“ raames välja töötatud 
lahenduste ja kosmoseprogrammi 
komponentide toimingute vaheline 
järjepidevus. Programmi poolt vabalt 
kättesaadavaks tehtavaid kosmoseandmeid 
ja -teenuseid kasutatakse selleks, et töötada 
teadus- ja innovatsioonimeetmete, 
sealhulgas programmi „Euroopa Horisont“ 
kaudu välja läbimurdvaid lahendusi
Euroopa peamistes poliitikavaldkondades, 
eelkõige transpordisektoris. Programmi 
„Euroopa Horisont“ alusel toimuva 
strateegilise kavandamise käigus 
määratakse kindlaks teadus- ja 
innovatsioonitegevus, mille puhul tuleks 
kasutada liidule kuuluvat infrastruktuuri, 
nagu Galileo, EGNOS ja Copernicus. 
Teadustaristutest, eelkõige in situ 
vaatlusvõrgustikest saab Copernicuse 
teenuseid võimaldava in situ vaatlustaristu 
oluline osa.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 87

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(87) Määrusega (EL) No 912/2010 loodi 
liidu amet, mida nimetatakse Euroopa 
GNSSi Agentuur, kes haldab Galileo ja 
EGNOSe satelliitnavigatsiooni programmi 
teatavaid aspekte. Käesoleva määrusega 
nähakse eelkõige ette, et Euroopa GNSSi 
Agentuurile antakse uued ülesanded, mis ei 

(87) Määrusega (EL) No 912/2010 loodi 
liidu amet, mida nimetatakse Euroopa 
GNSSi Agentuur, kes haldab Galileo ja 
EGNOSe satelliitnavigatsiooni programmi 
teatavaid aspekte. Käesoleva määrusega 
nähakse eelkõige ette, et Euroopa GNSSi 
Agentuurile antakse uued ülesanded, mis ei
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ole seotud ainult Galileo ja EGNOSega, 
vaid ka programmi muude 
komponentidega, eelkõige turvalisuse 
akrediteerimisega. Seepärast tuleks 
Euroopa GNSSi Agentuuri nime, 
ülesandeid ja korralduslikke aspekte 
vastavalt kohandada.

ole seotud ainult Galileo ja EGNOSega, 
vaid ka programmi muude 
komponentidega, eelkõige turvalisuse 
akrediteerimisega ja küberturvalisusega. 
Seepärast tuleks Euroopa GNSSi 
Agentuuri nime, ülesandeid ja 
korralduslikke aspekte vastavalt 
kohandada.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 88

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(88) Pidades silmas, et kohaldamisala 
laiendatakse ja see ei piirdu enam Galileo 
ja EGNOSega, tuleks Euroopa GNSSi 
Agentuuri nime muuta. Samas tuleks ameti 
raames tagada Euroopa GNSSi Agentuuri 
tegevuse järjepidevus, sealhulgas seoses 
õiguste ja kohustustega, personaliga ning 
tehtud otsuste kehtivusega.

(88) Pidades silmas, et kohaldamisala 
laiendatakse ja see ei piirdu enam Galileo 
ja EGNOSega, tuleks Euroopa GNSSi 
Agentuuri nime muuta. Ametile ülesannete 
usaldamise korral tagab komisjon nende 
ülesannete juhtimiseks ja täitmiseks 
piisavad vahendid, sealhulgas piisaval 
määral töötajaid ja rahalisi vahendeid.
Samas tuleks ameti raames tagada Euroopa 
GNSSi Agentuuri tegevuse järjepidevus, 
sealhulgas seoses õiguste ja kohustustega, 
personaliga ning tehtud otsuste 
kehtivusega.

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „kosmoseilmastiku nähtused“ –
Päikese ja Maa vahel kosmosekeskkonnas 
esinevad looduslikud muutused, sealhulgas 
Päikese loited, päikeseosakesed, 
päikesetuul ja päikesepurse, mis võivad 
kaasa tuua Maad mõjutavaid päikesetorme 
(magnettormid, kiirgustormid ja ionosfääri 
häired);

(2) „kosmoseilmastiku nähtused“ –
Päikese ja Maa vahel kosmosekeskkonnas 
esinevad looduslikud muutused, sealhulgas 
Päikese loited, päikeseosakesed, 
päikesetuul ja päikesepurse, mis võivad 
kaasa tuua Maad ja kosmosepõhist taristut 
mõjutavaid päikesetorme (magnettormid, 
kiirgustormid ja ionosfääri häired);
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Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) „SST andmed“ – kosmose-
tehisobjektide füüsikalised parameetrid, 
mis on saadud SST sensorite abil, või
kosmose-tehisobjektide 
orbitaalparameetrid, mis on saadud SST 
sensorite jälgimise tulemusel kosmose 
jälgimise ja seire komponendi (SST 
komponent) raames;

(10) „SST andmed“ – kosmose-
tehisobjektide ja kosmosejäätmete 
füüsikalised parameetrid, mis on saadud
SST sensorite abil, või kosmose-
tehisobjektide orbitaalparameetrid, mis on 
saadud SST sensorite jälgimise tulemusel 
kosmose jälgimise ja seire komponendi 
(SST komponent) raames;

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) „SST sensor“ – seade või seadmete 
kombinatsioon, näiteks maapealsed või 
kosmosepõhised radarid ja teleskoobid, 
millega on võimalik mõõta kosmose-
tehisobjektide füüsikalisi parameetreid, 
näiteks suurust, asukohta ja kiirust;

(19) „SST sensor“ – seade või seadmete 
kombinatsioon, näiteks maapealsed või 
kosmosepõhised radarid, laserid ja 
teleskoobid, millega on võimalik mõõta 
kosmose-tehisobjektide ja 
kosmosejäätmete füüsikalisi parameetreid, 
näiteks suurust, asukohta ja kiirust;

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Lisaks hõlmab programm meetmeid, mille 
eesmärk on tagada sõltumatu juurdepääs 
kosmosele, et käsitleda küberohte,
edendada innovatiivset ja 
konkurentsivõimelist kosmosesektorit
ning toetada kosmosediplomaatiat.
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pakkuda või aidata pakkuda 
katkematult kvaliteetseid ja ajakohaseid, 
ning kui see on asjakohane, turvalisi 
kosmosealaseid andmeid, teavet ja 
teenuseid, võimaluse korral üleilmsel
tasandil, täites olemasolevaid ja tulevasi 
vajadusi ja järgides liidu poliitilisi 
prioriteete, sealhulgas seoses 
kliimamuutuste ning julgeoleku ja kaitse 
valdkonnaga;

(a) pakkuda või aidata pakkuda 
katkematult kvaliteetseid ja ajakohaseid, 
ning kui see on asjakohane, turvalisi 
kosmosealaseid andmeid, teavet ja 
teenuseid, võimaluse korral maailma
tasandil, toetada liidu ja selle 
liikmesriikide tõendipõhiste otsuste 
tegemise alast suutlikkust;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) tugevdada jõupingutusi vastavalt 
praegustele ja tulevastele vajadustele ning 
liidu poliitilistele prioriteetidele, 
sealhulgas kliimamuutused ja kestlik 
transport;

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kasutada täielikult ära sotsiaal-
majanduslikku kasu, sealhulgas edendades 
programmi komponentide pakutavate 
andmete, teabe ja teenuste võimalikult 
laialdast kasutust;

(b) kasutada täielikult ära sotsiaal-
majanduslikku kasu, sealhulgas tugevdades 
selleks väärtusahela järgnevaid valdkondi 
ning edendades ja tagades programmi 
komponentide pakutavate andmete, teabe 
ja teenuste võimalikult laialdast kasutust;
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Muudatusettepanek 37

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, liikmesriikide ja 
nende kodanike julgeolekut, sealhulgas 
küberjulgeolekut ning ohutust ja 
strateegilist autonoomsust, eelkõige 
tööstuse ja tehnoloogia valdkonnas;

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) tunnustada ja suurendada panust 
ohutusse, eelkõige transpordisektoris;

Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) edendada rahvusvahelisel tasandil 
liidu juhtpositsiooni kosmosesektoris ning 
tugevdada tema rolli üleilmsete 
probleemide lahendamisel ja üleilmsete 
algatuste toetamisel, sealhulgas seoses 
kliimamuutuste ja säästva arenguga.

(f) edendada rahvusvahelisel tasandil 
liidu juhtpositsiooni kosmosesektoris ning 
tugevdada tema rolli üleilmsete 
probleemide lahendamisel ja üleilmsete 
algatuste toetamisel, sealhulgas seoses 
kliimamuutuste ja säästva arenguga kõigis 
asjaomastes sektorites, eelkõige 
transpordisektoris.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) tugevdada liidu 
kosmosediplomaatiat, ergutada 
rahvusvahelist koostööd selleks, et 
suurendada teadlikkust kosmosest, 
edendada Euroopa tehnoloogiat ja 
tööstust, samuti vastastikkuse põhimõtet 
ja õiglast konkurentsi rahvusvahelisel 
tasandil;

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) suurendada liidu ja selle 
liikmesriikide ohutust eri valdkondades, 
eelkõige transpordis (õhusõidukid, 
sealhulgas mehitamata õhusõidukid, 
raudteevedu, navigatsioon, 
maanteetransport, autonoomne 
sõidukijuhtimine), infrastruktuuri 
ehitamises ja seires, maismaaseires ja 
keskkonna alal;

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d c) edendada Euroopa 
kanderaketiteenuste programmi jätkamist 
keskmises ja pikas perspektiivis;

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Galileo ja EGNOS: pakkuda 
tipptasemel, ja kui see on asjakohane, 
turvalisi positsioneerimis-, navigeerimis- ja 
ajamääramisteenuseid;

(a) Galileo ja EGNOS: pakkuda 
pikaajalisi tipptasemel, ja kui see on 
asjakohane, turvalisi positsioneerimis-, 
navigeerimis- ja ajamääramisteenuseid ja 
tagada teenuste jätkumine;

Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Copernicus: pakkuda pikas 
perspektiivis edastatavaid täpseid ja 
usaldusväärseid andmeid ja teavet Maa 
jälgimise kohta ning toetada liidu ja 
liikmesriikide poliitika rakendamist ja 
jälgimist sellistes valdkondades nagu 
keskkond, kliimamuutused, põllumajandus 
ja maaelu areng, kodanikukaitse, ohutus ja 
julgeolek ning digitaalmajandus;

(b) Copernicus: pakkuda pikas 
perspektiivis edastatavaid täpseid ja 
usaldusväärseid andmeid ja teavet Maa 
jälgimise kohta ning toetada liidu ja 
liikmesriikide poliitika rakendamist ja 
jälgimist sellistes valdkondades nagu 
keskkond, kliimamuutused, kestlikkus, 
transport, automatiseerimine, 
põllumajandus ja maaelu areng, 
kodanikukaitse, sisemine ja väline ohutus 
ja julgeolek, digitaalmajandus ja nn 
sinine majandus;

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kosmose olukorrast ülevaate 
saamine (SSA): suurendada SST 
suutlikkust jälgida, seirata ja tuvastada 
kosmose-tehisobjekte, vaadelda 
kosmoseilmastikku ning anda ülevaade 
liidu Maa-lähedaste objektidega seotud 
suutlikkusest ja luua asjaomaseid 
võrgustikke;

(c) kosmose olukorrast ülevaate 
saamine (SSA): suurendada SST 
suutlikkust jälgida, seirata ja tuvastada 
kosmose-tehisobjekte ja kosmosejäätmeid, 
vaadelda kosmoseilmastikku ning anda 
ülevaade liidu Maa-lähedaste objektidega 
seotud suutlikkusest ja luua asjaomaseid 
võrgustikke;
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Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) aidata saavutada autonoomset, 
turvalist ja kulutõhusat kosmosele 
juurdepääsu suutlikkust, kui see on vajalik 
programmi vajaduste täitmiseks;

(e) aidata saavutada autonoomset, 
turvalist ja kulutõhusat kosmosele 
juurdepääsu suutlikkust;

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) toetada ja tugevdada asjaomases 
sektoris tegutsevate või tegutseda 
soovivate liidu füüsiliste ja juriidiliste 
isikute konkurentsivõimet, 
ettevõtlusvaimu, oskusi ja 
innovatsioonisuutlikkust, pöörates erilist 
tähelepanu väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate ja idufirmade olukorrale ja 
vajadustele.

(f) toetada ja tugevdada asjaomases 
sektoris tegutsevate või tegutseda 
soovivate liidu füüsiliste ja juriidiliste 
isikute konkurentsivõimet, 
ettevõtlusvaimu, oskusi ja 
innovatsioonisuutlikkust, pöörates erilist 
tähelepanu väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate ja idufirmade olukorrale ja 
vajadustele ning ühisele huvile ehitada ja 
kasutada eksperditeadmisi liidu eri 
piirkondades.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) edendada konkurentsivõimelise 
liidu kosmosemajanduse arengut ja viia 
maksimumini liidu iga suurusega 
ettevõtjate võimalused, eelkõige väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate ja 
idufirmade võimalused, et töötada välja ja 
pakkuda innovaatilisi kosmosesüsteeme ja 
-teenuseid;



PE626.706v02-00 28/63 AD\1165367ET.docx

ET

Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) programmi jaoks vajalike 
lennutusteenuste osutamist;

(a) programmi jaoks vajalike 
lennutusteenuste, sealhulgas koondatud 
lennutusteenuste osutamist ELi ja teiste 
üksuste jaoks nende taotlusel, võttes 
arvesse liidu olulisi julgeolekuhuvisid 
kooskõlas artikliga 25;

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kosmosele autonoomse, turvalise ja 
kulutõhusa juurdepääsuga seotud teenuste 
arendamist;

(b) kosmosele autonoomse, turvalise ja 
kulutõhusa juurdepääsuga seotud teenuste 
arendamist, sealhulgas alternatiivset 
lennutustehnoloogiat ja innovaatilisi 
süsteeme või teenuseid, võttes arvesse 
liidu ja selle liikmesriikide artiklis 25 
osutatud olulisi julgeolekuhuvisid;

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kosmosele juurdepääsuga seotud 
maapealse infrastruktuuri toetamist, kui see 
on vajalik programmi vajaduste täitmiseks.

(c) kosmosele juurdepääsuga seotud 
maapealse infrastruktuuri toetamist, kui see 
on vajalik programmi eesmärkide
täitmiseks.

Muudatusettepanek 52
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmiga toetatakse: Programmiga edendatakse:

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kosmosetehnoloogiate, -
infrastruktuuri või -teenuste parimaks 
kasutamiseks mõeldud 
innovatsioonitegevust;

(a) kosmosetehnoloogiate, -
infrastruktuuri või -teenuste parimaks 
kasutamiseks mõeldud 
innovatsioonitegevust, võttes arvesse liidu 
ja selle liikmesriikide olulisi huve, millele 
osutatakse artiklis 25;

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kosmosega seotud 
innovatsioonipartnerluste loomist, et 
arendada innovatiivseid tooteid või 
teenuseid ning osta hiljem nende 
tulemusena saadavaid asju või teenuseid;

(b) kosmosega seotud riiklike, 
piiriüleste ja rahvusvaheliste 
innovatsioonipartnerluste loomist, et 
arendada innovatiivseid tooteid või 
teenuseid ning osta hiljem nende 
tulemusena saadavaid tooteid või teenuseid
programmi vajadusteks, võttes arvesse 
artiklis 25 osutatud liidu ja selle 
liikmesriikide olulisi huve;

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) koostoimet teiste Euroopa 
programmide ja fondidega, nt „Euroopa 
Horisont“, Ühtekuuluvusfond, InvestEU 
ja Euroopa Regionaalarengu Fond, et 
toetada kõikides sektorites järgmise etapi 
rakenduste arendamist;

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ettevõtjate koostööd 
kosmosetööstuse keskuste vormis, tuues 
piirkondlikul ja liikmesriikide tasandil 
kokku kosmose- ja digitaalsektori osalejaid 
ja kasutajaid ning toetades kodanikke ja 
ettevõtjaid ettevõtlusvaimu ja oskuste 
arendamisel;

(d) ettevõtjate omavahelist koostööd ja 
koostööd kosmosetööstuse keskuste
võrgustiku vormis, tuues piirkondlikul, 
riiklikul ja liidu tasandil kokku kosmose-
ja digitaalsektori osalejaid ja kasutajaid 
ning pakkudes kodanikele ja ettevõtjatele 
toetust, ruume ja teenuseid
ettevõtlusvaimu ja oskuste arendamisel; 
edendatakse koostööd kosmosetööstuse 
keskuste ja digitaalse innovatsiooni 
keskuste vahel, mis on asutatud digitaalse 
Euroopa programmi alusel;

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) koostoimet transpordi-, kosmose-
ja digitaalsektoriga, et soodustada uute 
tehnoloogiate laiemat kasutust (nt eCall, 
digitaalne tahhograaf, liiklusjärelevalve 
ja -korraldus, autonoomne 
sõidukijuhtimine, mehitamata sõidukid ja 
õhusõidukid) ning tegeleda turvalise ja 
tõrgeteta ühenduvuse, asukoha töökindla 
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määramise, mitmeliigilisuse ja 
koostalitlusvõime vajadustega ning 
suurendada seeläbi transporditeenuste ja 
-tööstuse konkurentsivõimet;

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tagatise puudumine Tagatis

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi komponentide pakutavaid 
teenuseid, andmeid ja teavet pakutakse 
ilma sõnaselgete või kaudsete tagatisteta 
seoses nende kvaliteedi, täpsuse, 
kättesaadavuse, usaldusväärsuse, kiiruse 
või mis tahes otstarbeks sobilikkusega. Sel 
eesmärgil võtab komisjon vajalikke 
meetmeid, tagamaks, et nende teenuste, 
andmete ja teabe kasutajaid teavitatakse 
asjakohasel viisil selliste tagatiste 
puudumisest.

Programmi komponentide pakutavaid 
teenuseid, andmeid ja teavet pakutakse 
ilma sõnaselgete või kaudsete tagatisteta 
seoses nende kvaliteedi, täpsuse, 
kättesaadavuse, usaldusväärsuse, kiiruse 
või mis tahes otstarbeks sobilikkusega, 
välja arvatud juhul, kui sellist tagatist 
nõutakse kohaldatava liidu õigusega 
asjaomaste teenuste osutamiseks. Sel 
eesmärgil võtab komisjon vajalikke 
meetmeid, tagamaks, et nende teenuste, 
andmete ja teabe kasutajaid teavitatakse 
asjakohasel viisil selliste tagatiste 
puudumisest.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

aastatel 2021–2027 on jooksevhindades 
[16,7] miljardit eurot.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) kosmose olukorrast ülevaate 
saamine: [0,6] miljardit eurot.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt 2 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) GOVSATCOM: [0,6] miljardit 
eurot.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Artiklites 3, 5 ja 6 ette nähtud 
valdkondadevahelist tegevust rahastatakse 
programmi komponentidest.

Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) erandina finantsmääruse artiklist 
167, kasutada vajaduse korral mitut 
tarneallikat, et tagada programmi kõikide 

(c) erandina finantsmääruse artiklist 
167, kasutada vajaduse korral mitut 
tarneallikat, et tagada programmi kõikide 
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komponentide, nende kulude ja ajakava üle 
parem üldine kontroll;

komponentide, nende kulude, kvaliteedi ja 
ajakava üle parem üldine kontroll;

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) edendada liidu autonoomsust, eriti 
tehnoloogilisest aspektist;

(d) edendada kogu väärtusahelas liidu 
autonoomsust, eriti tehnoloogilisest 
aspektist;

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hankija esitab lepingu selle osa 
suuruse, mis tuleb täita allhanke kaudu, 
minimaalse ja maksimaalse määrana.

2. Hankija esitab lepingu selle osa 
suuruse, mis tuleb täita allhanke kaudu, 
minimaalse ja maksimaalse määrana, võttes 
arvesse artiklis 25 osutatud liidu ja selle 
liikmesriikide olulisi huve.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks finantsmääruse [artikli 165] 
sätetele võivad komisjon ja amet 
korraldada ühiseid hankemenetlusi 
Euroopa Kosmoseagentuuri või muude 
programmi komponentide rakendamises 
osalevate rahvusvaheliste 
organisatsioonidega.

1. Lisaks finantsmääruse [artikli 165] 
sätetele võivad komisjon ja/või amet 
korraldada ühiseid hankemenetlusi 
Euroopa Kosmoseagentuuri või muude 
programmi komponentide rakendamises 
osalevate rahvusvaheliste 
organisatsioonidega.

Muudatusettepanek 68
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) teenuste jätkumise kui absoluutse 
prioriteedi süstemaatiline arvessevõtmine;

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) programmi komponentide 
pakutavate teenuste kasutajate vajaduste ja 
nende teenustega seotud teaduse ja 
tehnoloogia arengu süsteemne 
arvessevõtmine;

(d) programmi komponentide 
pakutavate teenuste kasutajate vajaduste, 
eelkõige teenuste jätkumise ja liideste 
stabiilsuse ning nende teenustega seotud 
teaduse ja tehnoloogia arengu süsteemne 
arvessevõtmine;

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad programmis 
osaleda, jagades oma tehnilist pädevust ja 
oskusteavet ja andes abi, eriti ohutuse ja 
julgeoleku valdkonnas, ning vajaduse 
korral andes liidu käsutusse oma valduses 
või territooriumil asuva teabe ja 
infrastruktuuri, sealhulgas tagades tõhusa 
ja takistusteta vaba juurdepääsu in situ 
andmetele ja võimaluse neid kasutada ning 
tehes komisjoniga koostööd, et parandada 
programmi jaoks vajalike in situ andmete 
kättesaadavust.

1. Liikmesriigid võivad programmis 
osaleda, jagades oma tehnilist pädevust ja 
oskusteavet ja andes abi, eriti ohutuse ja 
julgeoleku, säästva transpordi ja 
programmi komponentide rakenduste
valdkonnas, ning vajaduse korral andes 
liidu käsutusse oma valduses või 
territooriumil asuva teabe ja 
infrastruktuuri, sealhulgas tagades tõhusa 
ja takistusteta vaba juurdepääsu in situ 
andmetele ja võimaluse neid kasutada ning 
tehes komisjoniga koostööd, et parandada 
programmi jaoks vajalike in situ andmete 
kättesaadavust.

Muudatusettepanek 71
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kannab programmi 
rakendamise eest üldist vastutust, 
sealhulgas julgeoleku valdkonnas. Ta 
määrab kooskõlas käesoleva määrusega 
kindlaks programmi prioriteedid ja pika 
perspektiivi arengusuunad ning jälgib selle 
rakendamist, võttes arvesse selle mõju 
muule liidu poliitikale.

1. Komisjon kannab üldist vastutust 
programmi rakendamise eest ning vastutab 
julgeoleku valdkonnas programmi 
komponentide eest, mis vastavalt artiklile 
30 ei ole delegeeritud ametile. Ta määrab 
kooskõlas käesoleva määrusega kindlaks 
programmi prioriteedid ja pika perspektiivi 
arengusuunad ning jälgib selle 
rakendamist, võttes arvesse selle mõju 
muule liidu poliitikale.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon haldab programmi 
komponenti, kui see ei ole delegeeritud
mõnele muule üksusele.

2. Komisjon haldab programmi 
komponenti üksnes siis, kui ta saavutab 
programmi komponendi eesmärgid 
tulemuslikumalt kui delegeerides 
haldamise mõnele muule üksusele. 
Muudel juhtudel delegeerib komisjon 
programmi komponendi haldamise
ametile, Euroopa Kosmoseagentuurile või 
muudele artiklis 32 viidatud üksustele.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui see on vajalik programmi 
tõrgeteta toimimiseks ja programmi 
komponentide pakutavate teenuste 
sujuvaks osutamiseks, määrab komisjon 
rakendusaktidega kindlaks programmi 
komponentide ja nende pakutavate teenuste 
rakendamiseks ja arendamiseks vajalikud 

4. Kui see on vajalik programmi 
tõrgeteta toimimiseks ja programmi 
komponentide pakutavate teenuste 
sujuvaks osutamiseks, määrab komisjon 
delegeeritud õigusaktidega kindlaks 
programmi komponentide ja nende 
pakutavate teenuste rakendamiseks ja 
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tehnilised ja tegevusspetsifikatsioonid, 
olles kõigepealt konsulteerinud kasutajate 
ja kõikide muude asjaomaste 
sidusrühmadega. Tehniliste ja 
tegevusspetsifikatsioonide
kindlaksmääramisel väldib komisjon üldise 
turbeastme alandamist ja täitab 
tagasiühilduvuse nõuet.

arendamiseks vajalikud kõrgetasemelised 
nõuded, olles kõigepealt konsulteerinud 
kasutajate, järgmise etapi osaliste ja 
kõikide muude asjaomaste 
sidusrühmadega. Kõrgetasemeliste nõuete
kindlaksmääramisel väldib komisjon üldise 
turbeastme alandamist ja täitab 
tagasiühilduvuse nõuet.

Asjaomased rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 107 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Asjaomased delegeeritud õigusaktid
võetakse vastu kooskõlas artikli 107 lõikes 
3 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon tagab programmi 
komponentide pakutavate andmete ja 
teenuste kasutuselevõtu ja kasutamise
avalikus ja erasektoris, sealhulgas toetades 
nende teenuste asjakohast arendamist ja 
soodustades pikas perspektiivis stabiilset 
keskkonda. Ta arendab koostoimet 
programmi eri komponentide rakenduste 
vahel. Ta tagab programmi ja muude liidu 
meetmete ja programmide vastastikuse 
täiendavuse, järjepidevuse, koostoime ja 
seosed.

5. Komisjon aitab kaasa programmi 
komponentide pakutavate andmete ja 
teenuste kasutuselevõtule avalikus ja 
erasektoris ning jälgib seda, sealhulgas 
toetades nende teenuste asjakohast 
arendamist ning vajaduse korral vastavate 
standardite väljatöötamist ELi tasandil ja 
soodustades pikas perspektiivis stabiilset 
keskkonda. Ta arendab koostoimet 
programmi eri komponentide rakenduste 
vahel. Ta tagab programmi ja muude liidu 
meetmete ja programmide vastastikuse 
täiendavuse, järjepidevuse, koostoime ja 
seosed, sealhulgas vajaduse korral 
tagades kooskõla ja koostalitlusvõime 
nende teenuste ja projektide vahel, mida 
rahastatakse liidu muudest meetmetest ja 
programmidest.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui see on asjakohane, tagab ta 
koordineerimise kosmosesektoris liidu, 
liikmeriikide ja rahvusvahelisel tasandil 
võetavate meetmetega. Ta ergutab
liikmesriikidevahelist koostööd ja edendab
nende kosmosealase tehnoloogilise 
suutlikkuse ja arengu omavahel 
vastavusseviimist.

6. Kui see on asjakohane, tagab ta 
koostöös ameti ja ESAga koordineerimise 
kosmosesektoris liidu, liikmeriikide ja 
rahvusvahelisel tasandil võetavate 
meetmetega. Nad ergutavad
liikmesriikidevahelist koostööd ja 
edendavad nende kosmosealase 
tehnoloogilise suutlikkuse ja arengu 
omavahel vastavusseviimist.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) koordineerida programmi 
küberturvalisust;

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) edendada programmi 
komponentide pakutavate andmete ja 
teenuste kasutuselevõtmist ja kasutamist 
ning see tagada, pidades eelkõige silmas 
transpordisektorit, sealhulgas viies ellu 
tegevust, mis on seotud programmi 
komponentidel põhinevate järgmise etapi 
rakenduste ja teenuste arendamisega;

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – punkt a c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a c) rakendada vastavalt artiklile 6 
liidu innovaatilise kosmosesektori 
toetamiseks võetavaid meetmeid koostöös 
komisjoniga ja järgmise etapi sektoriga, 
sealhulgas hõlbustades juurdepääsu 
rahastusele III jaotises osutatud 
rahastamisvahendite kaudu ning koostöös 
Euroopa Investeerimispangaga (EIP) 
rahastamisvahendite kaudu, mille EIP on 
loonud eeskätt VKEde jaoks;

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – punkt a d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a d) määrata programmi „Euroopa 
horisont“ kosmosevaldkonna prioriteedid 
ja soovitada neid komisjonile ning hallata 
kõiki programmist „Euroopa horisont“ 
rahastatavaid kosmosevaldkonna teadus-
ja arendustegevusi oma pädevuse raames;

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – punkt a e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a e) toetada kosmose- ja 
transpordisektori koostoime 
ärakasutamist;

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tegeleda teabevahetuse ja 
teavitustegevusega ning Galileo ja
EGNOSe pakutavate teenuste 
turuleviimisega seonduva tegevusega;

(c) tegeleda teabevahetuse ja 
teavitustegevusega, eeskätt seoses Galileo,
EGNOSe ja Copernicuse pakutavate 
teenustega;

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) hallata EGNOSe ja Galileo 
kasutamist vastavalt artiklile 43;

Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) pakkuda komisjonile tehnilisi 
eksperditeadmisi.

(d) pakkuda komisjonile tehnilisi 
eksperditeadmisi, kui sellega ei dubleerita 
artiklis 31 sätestatud Euroopa 
Kosmoseagentuuri ülesandeid.

Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hallata EGNOSe ja Galileo 
kasutamist vastavalt artiklile 43;

välja jäetud

Muudatusettepanek 85
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) rakendada programmi 
komponentidel põhinevate järgmise etapi 
rakenduste ja teenuste arendamisega 
seotud meetmeid.

välja jäetud

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib delegeerida ametile 
muid ülesandeid, sealhulgas teabevahetuse, 
teavitamise ning andmete ja teabe 
turundamisega seotud tegevus ja mis tahes 
muu tegevus, mis on seotud programmi 
muude komponentide peale Galileo ja 
EGNOSe kasutajatepoolse 
kasutuselevõtuga.

3. Komisjon võib delegeerida ametile 
muid ülesandeid, sealhulgas teabevahetuse, 
teavitamise ning andmete ja teabe 
turundamisega seotud tegevus ja mis tahes 
muu tegevus, mis on seotud programmi 
muude komponentide peale Galileo, 
EGNOSe ja Copernicuse kasutajatepoolse 
kasutuselevõtuga.

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon delegeerib lõigetes 2 ja 3 
nimetatud ülesanded rahalist toetust 
käsitleva lepingu alusel kooskõlas 
finantsmääruse [artikli 2 punktiga 18] ja 
[VI jaotisega].

4. Komisjon delegeerib lõigetes 2 ja 3 
nimetatud ülesanded rahalist toetust 
käsitleva lepingu alusel kooskõlas
finantsmääruse [artikli 2 punktiga 18] ja 
[VI jaotisega] ning need vaadatakse läbi 
kooskõlas käesoleva määruse artikli 102 
lõikega 6.
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Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ametile ülesannete delegeerimise 
korral tagab komisjon nende ülesannete 
juhtimiseks ja täitmiseks piisavad 
vahendid, sealhulgas piisaval määral 
töötajaid ja rahalisi vahendeid.

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Galileo ja EGNOS: arendada 
süsteeme ja maapealset segmenti ning 
projekteerida ja arendada satelliite;

(b) Galileo ja EGNOS: pakkuda 
ametile tehnilist tuge artiklis 30 viidatud 
delegeeritud ülesannete täitmisel ning 
juhul, kui see on ette nähtud 
konkreetsetes 
edasidelegeerimislepingutes, mis on 
sõlmitud ameti ja Euroopa 
Kosmoseagentuuri vahel vastavalt 
käesoleva määruse artiklis 2 sätestatud 
finantsraampartnerluse lepingutele, 
arendada liidu nimel ja volitusel süsteeme 
ja maapealset segmenti ning projekteerida 
ja arendada satelliite;

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) ergutada liikmesriikide koostööd ja 
edendada nende kosmosealase 
tehnoloogilise suutlikkuse ja arengu 
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omavahel vastavusseviimist.

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– määratakse selgelt kindlaks 
Euroopa Kosmoseagentuuri vastutus ja 
kohustused seoses programmiga;

– määratakse selgelt kindlaks 
komisjoni, ameti ja Euroopa 
Kosmoseagentuuri vastutus ja kohustused 
seoses programmiga;

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– nähakse ette Euroopa 
Kosmoseagentuurile eraldatavate rahaliste 
vahendite haldamise tingimused, eelkõige 
seoses avalike hangete, haldusmenetluste, 
oodatavate tulemustega, mida mõõdetakse 
tulemusnäitajate alusel, meetmetega, mida 
kohaldatakse lepingute kulude, ajakava või 
tulemuste seisukohast puuduliku või 
petturliku täitmise korral, 
kommunikatsioonistrateegia ning 
materiaalse ja immateriaalse vara 
omandiõigust reguleerivate normidega; 
need tingimused peavad olema kooskõlas 
käesoleva määruse III ja V jaotisega ja 
finantsmäärusega;

– nähakse ette Euroopa 
Kosmoseagentuurile eraldatavate rahaliste 
vahendite haldamise tingimused, 
sealhulgas liidu avalike hangete tegemine, 
kui see toimub komisjoni või ameti nimel 
või volitusel, haldusmenetlused, 
oodatavad tulemused, mida mõõdetakse 
tulemusnäitajate alusel, meetmed, mida 
kohaldatakse lepingute kulude, ajakava või 
tulemuste seisukohast puuduliku või 
petturliku täitmise korral, 
kommunikatsioonistrateegia ning 
materiaalse ja immateriaalse vara 
omandiõigust reguleerivad normid; need 
tingimused peavad olema kooskõlas 
käesoleva määruse III ja V jaotisega ja 
finantsmäärusega;

Muudatusettepanek 93
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi turvalisuse aluseks peaksid 
olema järgmised põhimõtted:

Programmi turvalisuse aluseks on
järgmised põhimõtted:

Muudatusettepanek 94
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) tuleb võtta arvesse Galileo, 
EGNOSe ja Copernicuse programmi 
raames saadud kogemusi;

Muudatusettepanek 95
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõik 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) teha küberjulgeoleku valdkonnas 
koostööd ENISAga;

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab oma pädevuse piires 
turvalisuse kõrge taseme, eelkõige seoses 
järgmisega:

Komisjon ja amet tagavad oma pädevuse 
piires turvalisuse kõrge taseme, eelkõige 
seoses järgmisega:

Muudatusettepanek 97
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab, et sel eesmärgil tehakse 
iga programmi komponendi riski- ja 
ohuanalüüs. Kõnealuse riski- ja 
ohuanalüüsi põhjal määrab ta 
rakendusaktidega kindlaks programmi iga 
komponendi üldised turvanõuded.
Seejuures võtab komisjon arvesse 
kõnealuste nõuete mõju asjaomase 
komponendi sujuvale toimimisele, 
eelkõige kuludele, riskijuhtimisele ja 
ajakavale, ning tagab, et ei vähendata 
turvalisuse üldist taset ega kahjustata 
kõnealusel komponendil põhinevate 
olemasolevate seadmete toimimist.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 107 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Komisjon teeb sel eesmärgil Copernicuse, 
SST ja GOVSATCOMi komponentide
riski- ja ohuanalüüsi ning tagab, et amet 
teeb riski- ja ohuanalüüsi Galileo ja 
EGNOSe komponentidele.

Lõikes 1 osutatud riski- ja ohuanalüüsi 
põhjal määrab komisjon 
rakendusaktidega kindlaks programmi iga 
komponendi üldised turvanõuded.
Seejuures võtab ta arvesse nende nõuete 
mõju vastava komponendi sujuvale 
toimimisele, eelkõige kuludele, 
riskijuhtimisele ja ajakavale, ning tagab, 
et ei vähendataks turvalisuse üldist taset 
ega kahjustata sellel komponendil 
põhinevate olemasolevate seadmete 
toimimist. Üldiste turvanõuetega 
sätestatakse menetlused, mida tuleb 
järgida juhul, kui komponendi toimimine 
võib mõjutada liidu või selle liikmesriikide 
turvalisust. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 107 
lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek 98
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmi komponendi haldamise 
eest vastutav üksus vastutab asjaomase 
komponendi turvalisuse haldamise eest
ning teeb sel eesmärgil riski- ja 
ohuanalüüsi ja kõik vajalikud toimingud, 
et tagada kõnealuse komponendi
turvalisus ja seda jälgida, eelkõige määrab
kindlaks tehnilised kirjeldused ja 
operatiivmeetmed ning jälgib nende 
kooskõla lõikes 1 osutatud üldiste 
turvanõuetega.

2. Komisjon vastutab Copernicuse, 
SST ja GOVSATCOMi komponentide 
turvalisuse haldamise eest. Amet vastutab 
Galileo ja EGNOSe komponentide
turvalisuse haldamise eest. Sel eesmärgil 
teevad nad kõik vajalikud toimingud, et 
tagada nende vastutada olevate 
komponentide turvalisus ja seda jälgida, 
eelkõige määravad nad kindlaks tehnilised 
kirjeldused ja operatiivmeetmed ning 
jälgivad nende kooskõla lõike 1
kolmandas lõigus osutatud üldiste 
turvanõuetega.

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) tagab programmi 
küberturvalisuse;

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tagab iga liikmesriik, et tema 
siseriiklike julgeolekunormidega tagatakse 
ELi salastatud teabe selline kaitsetase, mis 
on komisjoni 13. märtsi 2015. aasta otsuses 
(EU, Euratom) 2015/444 (ELi salastatud 
teabe kaitseks vajalike julgeolekunormide 
kohta)30 kehtestatud julgeolekunormides 
ning nõukogu 23. septembri 2013. aasta 
otsuse (ELi salastatud teabe kaitseks 
vajalike julgeolekueeskirjade kohta)31

lisades kehtestatud nõukogu 

(a) tagab iga liikmesriik, et tema 
siseriiklike julgeolekunormidega tagatakse 
ELi salastatud teabe selline kõrge 
kaitsetase, mis on komisjoni 13. märtsi 
2015. aasta otsuses (EU, Euratom) 
2015/444 (ELi salastatud teabe kaitseks 
vajalike julgeolekunormide kohta)30

kehtestatud julgeolekunormides ning 
nõukogu 23. septembri 2013. aasta otsuse 
(ELi salastatud teabe kaitseks vajalike 
julgeolekueeskirjade kohta)31 lisades 
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julgeolekueeskirjades sätestatud 
kaitsetasemega samaväärne;

kehtestatud nõukogu julgeolekueeskirjades 
sätestatud kaitsetasemega samaväärne;

_________________ _________________

30 ELT L 72, 17.3.2015, lk 53–88. 30 ELT L 72, 17.3.2015, lk 53–88.

31 ELT L 274, 15.10.2013, lk 1–50. 31 ELT L 274, 15.10.2013, lk 1–50.

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) maapealse infrastruktuuri, eelkõige 
võrkude, tegevuskohtade ja toetusrajatiste 
haldamine, hooldus, pidev täiendamine, 
arendamine ja kaitse, sealhulgas 
uuendamine ja iganenud vahendite 
haldamine;

(b) maapealse infrastruktuuri, eelkõige 
võrkude, tegevuskohtade ja toetusrajatiste 
haldamine, hooldus, pidev täiendamine, 
arendamine ja kaitse, kaasa arvatud sellise 
maapealse infrastruktuuri täiustamine, 
mis asub väljaspool ELi territooriumi, 
kuid mis on vajalik, tagamaks, et EGNOS 
hõlmab täielikult liikmesriikide 
geograafiliselt Euroopas asuvaid 
territooriume, sealhulgas uuendamine ja 
iganenud vahendite haldamine;

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) selliste põhielementide nagu 
Galileo-põhiste kiipseadmete ja 
vastuvõtjate arendamine;

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) sertifitseerimis- ja 
standardimistoimingud;

(d) tulemuslikkuse järelevalve, 
sertifitseerimis- ja standardimistoimingud;

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) meetmed, mille eesmärk on 
leevendada raadiosageduse häirete 
esinemise tõenäosust;

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) lennunduses kasutatavad 
navigatsiooniteenused piisavate (pardal 
või maa peal asuvate) tugisüsteemide abil.

Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) EGNOSe andmetele juurdepääsu 
teenus (EGNOS data access service, 
EDAS), mis annab positsioneerimis- ja 
sünkroniseerimisteavet, mis on mõeldud 
peamiselt kutse- või majandustegevuses 
kasutatavate 
satelliitnavigatsioonirakenduste jaoks ning 
mis pakub paremaid tulemusi ja EOSi 
kaudu saadud andmetest suurema 
lisaväärtusega andmeid;

(b) EGNOSe andmetele juurdepääsu 
teenus (EGNOS data access service, 
EDAS), mis peab olema kasutajatele 
tasuta ning annab positsioneerimis- ja 
sünkroniseerimisteavet, mis on mõeldud 
peamiselt kutse- või majandustegevuses 
kasutatavate 
satelliitnavigatsioonirakenduste jaoks ning 
mis pakub paremaid tulemusi ja EOSi 
kaudu saadud andmetest suurema 
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lisaväärtusega andmeid;

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ohutusteenus (safety-of-life (SoL) 
service), mida osutatakse otsese 
kasutustasuta ning mis annab katkematut, 
hea kättesaadavuse ja suure täpsusega 
positsioneerimis- ja 
sünkroniseerimisteavet, sealhulgas 
sisaldab funktsiooni, mis võimaldab 
teavitada kasutajat Galileos või muus 
ülemaailmses 
satelliitnavigatsioonisüsteemis esinevast 
häirest levialal või lubatud hälbe piire 
ületavast signaalist süsteemides, mida 
EGNOS täiendab, ning mis on suunatud 
kasutajatele, kelle jaoks ohutus on elulise 
tähtsusega, eelkõige 
tsiviillennundussektoris 
aeronavigatsiooniteenuste osutamiseks.

(c) ohutusteenus (safety-of-life (SoL) 
service), mida osutatakse otsese 
kasutustasuta ning mis annab katkematut, 
hea kättesaadavuse, suure täpsusega ja 
terviklikku positsioneerimis- ja aja 
sünkroniseerimisteavet. Seda teenust 
pakutakse EASA järelevalve all, et tagada 
lennundusohutuse nõuete täitmine, 
sealhulgas teavitades kasutajat Galileos 
või muus ülemaailmses 
satelliitnavigatsioonisüsteemis esinevast 
häirest levialal või lubatud hälbe piire 
ületavast signaalist süsteemides, mida 
EGNOS täiendab, ning see on suunatud 
kasutajatele, kelle jaoks ohutus on elulise 
tähtsusega, eelkõige 
tsiviillennundussektoris 
aeronavigatsiooniteenuste osutamiseks.

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 1 osutatud teenuseid osutatakse 
eelkõige liikmesriikide geograafiliselt 
Euroopas asuval territooriumil.

Lõikes 1 osutatud teenuseid osutatakse 
eelkõige liikmesriikide geograafiliselt 
Euroopas asuval territooriumil, sealhulgas 
Assooridel, Madeiral ja Kanaari saartel.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EGNOSe teenuste geograafilist ulatust 
võidakse laiendada tehnilise teostatavuse 
piires ning ohutusteenuse korral 
rahvusvaheliste lepingute alusel muudele 
piirkondadele maailmas, eelkõige 
kandidaatriikide territooriumitele või ühtse 
Euroopa taevaga hõlmatud kolmandatele 
riikidele ja Euroopa naabruspoliitika 
riikidele.

EGNOSe teenuste geograafilist ulatust 
võidakse laiendada tehnilise teostatavuse, 
süsteemi võimalike julgeolekuohtude 
hindamise ja turvalisuse akrediteerimise
piires ning ohutusteenuse korral 
rahvusvaheliste lepingute alusel muudele 
piirkondadele maailmas, eelkõige 
kandidaatriikide territooriumitele või ühtse 
Euroopa taevaga hõlmatud kolmandatele 
riikidele ja Euroopa naabruspoliitika 
riikidele.

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Teenuse ulatuse laiendamisega 
seotud kulusid, sealhulgas kõnealustele 
piirkondadele spetsiifilisi tegevuskulusid, 
ei kaeta artiklis 11 osutatud vahenditest. 
Kõnealune ulatuse laiendamine ei tohi 
põhjustada viivitusi lõikes 1 osutatud 
teenuste osutamisel liikmesriikide 
geograafiliselt Euroopas asuval 
territooriumil.

3. Teenuse ulatuse laiendamisega 
seotud kulusid, sealhulgas kõnealustele 
piirkondadele spetsiifilisi tegevuskulusid, 
ei kaeta artiklis 11 osutatud vahenditest, 
kuid Euroopa Komisjon kaalub selle 
toetamiseks olemasolevate 
partnerlusprogrammide kasutamist ning 
vajaduse korral konkreetsete 
rahastamisvahendite loomist. Kõnealune 
ulatuse laiendamine ei tohi põhjustada 
viivitusi lõikes 1 osutatud teenuste 
osutamisel liikmesriikide geograafiliselt 
Euroopas asuval territooriumil.

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hallata ja vähendada Galileo ja 
EGNOS toimimisega kaasnevaid riske;

(a) hallata ja vähendada Galileo ja 
EGNOSe toimimise ja teenuste 
osutamisega kaasnevaid riske;
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Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) hallata ja vähendada 
raadiosageduse häirete esinemise ohtu.

Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühilduvus ja koostalitlusvõime Ühilduvus, koostalitlusvõime ja
standardimine

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Galileo ja EGNOS püüavad 
vastata täielikult rahvusvahelistele 
standarditele ja sertifikaatidele; eelkõige 
teevad pädevad asutused koostööd, et 
kehtestada sertifitseerimissüsteem 
raudtee-, maantee-, lennutranspordi ja 
laevandussektori jaoks.

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Galileo ja EGNOS ning nende 
pakutavad teenused peavad sobima kokku 



AD\1165367ET.docx 51/63 PE626.706v02-00

ET

teatavate transporditaristu vastuvõtjatega, 
võttes ühtlasi arvesse tulevasi strateegilisi 
sektoreid, nagu isesõitvad ja ühendatud 
autod ning mehitamata õhusõidukid.

Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Copernicuse programm on Maa 
seire tsiviilprogrammi osa, mida juhivad 
peamised kasutajad. Copernicus tagab 
sõltumatu juurdepääsu keskkonnaalastele 
teadmistele ning teenuste toodetud Maa 
seire andmete ja teabe määrava 
tähtsusega tehnoloogiale, võimaldades 
seega liidul teha sõltumatult otsuseid ja 
võtta meetmeid keskkonna, 
kliimamuutuste, kodanikukaitse, 
julgeoleku ja ohutuse valdkondades ning 
transpordisektoris.

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõik 1 – punkt a – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– maismaaseire, et anda teavet 
maakatte, -kasutuse ja maakasutuse 
muutuste, linnapiirkondade, maismaavee 
koguse ja kvaliteedi, metsade, 
põllumajandusressursside ja muude 
loodusvarade, bioloogilise mitmekesisuse 
ja krüosfääri kohta;

– maismaaseire, taristu ehitamine ja 
põllumajandus, et anda teavet maakatte, -
kasutuse ja maakasutuse muutuste, 
linnapiirkondade, maismaavee koguse ja 
kvaliteedi, metsade, 
põllumajandusressursside ja muude 
loodusvarade, bioloogilise mitmekesisuse 
ja krüosfääri kohta;

Muudatusettepanek 118
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõik 1 – punkt a – taane 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- transporditeenused maismaa-, 
mere-, õhu- ja kosmosetranspordi 
arukamaks, tõhusamaks, ohutumaks, 
turvalisemaks, säästvamaks ja 
integreeritumaks muutmiseks;

Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) mehhanism Copernicuse teenuste 
suurendamiseks, et toetada liidu muid 
meetmeid.

Muudatusettepanek 120

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõik 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) täiendavad seire, aruandlus ja 
nõuete täitmise tagamise teenused, mis 
hõlmavad muid Euroopa Liidu 
reguleeritavaid teemavaldkondi. 

Muudatusettepanek 121

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Copernicus sisaldab meetmeid, millega 
toetatakse Copernicusega seotud järgmise 
etapi teenuseid, millega edendatakse 
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järgmist:

(a) institutsiooniliste andmete ja teabe 
kasutuselevõtt seire, aruandluse ja nõuete 
täitmise tagamise riiklike teenuste puhul 
avaliku sektori asutuste toetamiseks;

(b) ärilistel alustel pakutavad teenused;

(c) kultuuripärandi seire ja kaitse 
kaardistamise teenused.

Muudatusettepanek 122

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) liikmesriikide maapealsete ja/või 
kosmosepõhiste sensorite, sealhulgas 
Euroopa Kosmoseagentuuri kaudu välja 
töötatud sensorite ja liikmesriikide 
käitatavate liidu sensorite võrgustiku 
loomine, arendamine ja käitamine, et 
uurida ja seirata objekte ning koostada 
artiklis 55 osutatud kasutajate vajadustele 
kohandatud kosmose-tehisobjektide 
Euroopa kataloog;

(a) liikmesriikide maapealsete ja/või 
kosmosepõhiste sensorite, sealhulgas 
Euroopa Kosmoseagentuuri kaudu välja 
töötatud sensorite ja liikmesriikide 
käitatavate liidu sensorite võrgustiku 
loomine, arendamine ja käitamine, et 
uurida ja seirata objekte ning koostada 
2030. aasta lõpuks artiklis 55 osutatud 
kasutajate vajadustele kohandatud 
kosmose-tehisobjektide Euroopa kataloog;

Muudatusettepanek 123

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 58 a

SST pakkumise ja nõudluse järelevalve

Komisjon hindab enne 2024. aasta 31. 
detsembrit SST komponendi rakendamist, 
eelkõige kasutajate vajaduste muutumist 
seoses maapealsete ja kosmoses asuvate 
sensorite suutlikkusega. Hindamise 
käigus uuritakse eelkõige vajadust 
täiendava kosmose- ja maapealse
infrastruktuuri järele. Hinnangule 
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lisatakse vajaduse korral asjakohane 
ettepanek täiendava kosmose- ja 
maapealse infrastruktuuri arendamiseks 
SST komponendi raames.

Selgitus

Euroopa Liit peaks olema kahe uue, kosmose olukorrast ülevaate saamise (SSA) ja 
GOVSATCOMi algatuse suhtes auahnem. Kuna soovime suuremat eelarvet, saab lisada 
rohkem meetmeid.

Muudatusettepanek 124

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kosmoseilmastikku käsitlev 
funktsioon võib toetada järgmisi 
meetmeid:

1. Kosmoseilmastikku käsitlev 
funktsioon toetab järgmisi meetmeid:

Selgitus

Euroopa Liit peaks olema kahe uue, kosmose olukorrast ülevaate saamise (SSA) ja 
GOVSATCOMi algatuse suhtes auahnem. Kuna soovime suuremat eelarvet, saab lisada 
rohkem meetmeid.

Muudatusettepanek 125
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Maa-lähedasi objekte käsitlev 
funktsioon võib toetada järgmisi 
meetmeid:

1. Maa-lähedasi objekte käsitlev 
funktsioon toetab järgmisi meetmeid:

Muudatusettepanek 126

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib koordineerida liidu 
ja kodanikukaitsega tegelevate riigi 
ametiasutuste meetmeid juhul, kui 
tuvastatakse, et Maale läheneb Maa-
lähedane objekt.

2. Komisjon koordineerib liidu ja 
kodanikukaitsega tegelevate riigi 
ametiasutuste meetmeid juhul, kui 
tuvastatakse, et Maale läheneb Maa-
lähedane objekt.

Muudatusettepanek 127

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) maapealse infrastruktuuri 
arendamist, ehitamist ja käitamist;

(a) maapealse segmendi ja 
kosmosesegmendi infrastruktuuri 
arendamist, ehitamist ja käitamist;

Muudatusettepanek 128

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab rakendusaktidega 
vastu GOVSATCOMi raames osutatavate 
teenuste operatiivnõuded, koostades 
tehnilised kirjeldused kasutusjuhtumite 
jaoks seoses kriisiohjega, seire ja olulise 
infrastruktuuri haldamisega, sealhulgas 
diplomaatiliste sidevõrkudega. Kõnealused 
operatiivnõuded põhinevad kasutajanõuete 
üksikasjalikul analüüsil ja nende 
koostamisel võetakse arvesse 
olemasolevate kasutajaseadmete ja 
võrgustikega seotud nõudeid. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 107 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

2. Komisjon võtab rakendusaktidega 
vastu GOVSATCOMi raames osutatavate 
teenuste operatiivnõuded, koostades 
tehnilised kirjeldused kasutusjuhtumite 
jaoks seoses kriisiohjega, seire ja olulise 
infrastruktuuri haldamisega, sealhulgas 
diplomaatiliste sidevõrkudega. Kõnealused 
operatiivnõuded põhinevad kasutajanõuete 
üksikasjalikul analüüsil ja nende 
koostamisel võetakse arvesse 
olemasolevate kasutajaseadmete ja 
võrgustikega seotud nõudeid. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 107 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega. Liikmesriikide 
tegeliku kasutajate nõudluse alusel võib 
igal ajal lisada vajaduse korral ka muid 
kasutusjuhtumeid, millele järgnevad 
vastavad tehnilised spetsifikatsioonid.
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Muudatusettepanek 129

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab rakendusaktidega 
vastu GOVSATCOMi raames osutatavate 
teenuste teenusteportfelli, koostades loetelu 
satelliitside suutlikkuse ja teenuste 
kategooriatest ja nende omadustest, 
sealhulgas geograafiline ulatus, sagedus, 
ribalaius, kasutajaseadmed, ning 
turvaelementidest. Kõnealused meetmed 
põhinevad lõikes 1 osutatud operatiiv- ja 
turvanõuetel ning esmatähtsaks tuleb 
pidada liidu tasandi kasutajatele 
osutatavaid teenuseid. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 107 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

3. Komisjon võtab rakendusaktidega 
vastu GOVSATCOMi raames osutatavate 
teenuste teenusteportfelli, koostades loetelu 
satelliitside suutlikkuse ja teenuste 
kategooriatest ja nende omadustest, 
sealhulgas geograafiline ulatus, sagedus, 
ribalaius, kasutajaseadmed, ning 
turvaelementidest. Kõnealused meetmed 
põhinevad lõikes 1 osutatud operatiiv- ja 
turvanõuetel. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 107 
lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek 130

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõikes 3 osutatud 
teenusteportfellis võetakse arvesse 
olemasolevaid kaubanduslikult 
kättesaadavaid teenuseid, et mitte 
moonutada konkurentsi siseturul.

Muudatusettepanek 131
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) juriidilised isikud, kes on 
nõuetekohaselt volitatud pakkuma 
satelliitside suutlikkust või teenuseid 

(b) juriidilised isikud, kes on 
nõuetekohaselt volitatud pakkuma 
satelliitside suutlikkust või teenuseid 
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vastavalt artikliga 36 ette nähtud 
turvalisuse akrediteerimise korrale, mis 
põhineb GOVSATCOMi komponendi 
suhtes kehtestatud konkreetsetel 
turvanõuetel, mis on sätestatud artikli 34 
lõikes 1.

vastavalt artikliga 36 ette nähtud 
turvalisuse akrediteerimise korrale.

Muudatusettepanek 132

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Käesoleva komponendi raames 
satelliitside suutlikkuse või teenuste 
pakkujad peavad täitma vastavalt artikli 
34 lõikele 1 kindlaks määratud 
GOVSATCOMi komponendi konkreetseid 
turvanõudeid.

Muudatusettepanek 133

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. GOVSATCOMi osalised jagavad 
omavahel ühist satelliitside suutlikkust, 
ühiseid teenuseid ja kasutajaseadmeid 
vastavalt prioriseerimise eeskirjadele, mis 
on kehtestatud liidu ja liikmesriikide 
kasutajate tasandil tehtud turvariski 
analüüsi põhjal. Jagamise ja 
prioriseerimisega seoses peetakse 
esmatähtsaks liidu tasandi kasutajaid.

1. GOVSATCOMi osalised jagavad 
omavahel ühist satelliitside suutlikkust, 
ühiseid teenuseid ja kasutajaseadmeid 
vastavalt prioriseerimise eeskirjadele, mis 
on kehtestatud liidu ja liikmesriikide 
kasutajate tasandil tehtud turvariski 
analüüsi põhjal.

Muudatusettepanek 134

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. GOVSATCOMi keskused võtavad 
arvesse olemasolevaid kaubanduslikult 
kättesaadavaid teenuseid, et mitte 
moonutada konkurentsi siseturul.

Muudatusettepanek 135

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon võtab 2021. aasta lõpuks 
kooskõlas artikliga 105 vastu delegeeritud 
õigusakti GOVSATCOMi juhtimist 
käsitlevate sätete kohta.

Muudatusettepanek 136

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hindab enne 2024. aasta lõppu 
GOVSATCOMi komponendi rakendamist, 
eelkõige kasutajate vajaduste muutumist 
seoses satelliitside suutlikkusega. 
Hindamise käigus uuritakse eelkõige 
vajadust täiendava kosmoseinfrastruktuuri 
järele. Hinnangule lisatakse vajaduse korral 
asjakohane ettepanek täiendava 
kosmoseinfrastruktuuri arendamiseks 
GOVSATCOMi komponendi raames.

GOVSATCOM peab olema operatiivne 
2023. aasta lõpuks. Komisjon hindab enne 
2024. aasta lõppu GOVSATCOMi 
komponendi rakendamist, eelkõige 
kasutajate vajaduste muutumist seoses 
satelliitside suutlikkusega. Hindamise 
käigus uuritakse eelkõige vajadust 
täiendava kosmoseinfrastruktuuri järele. 
Hinnangule lisatakse vajaduse korral 
asjakohane ettepanek täiendava 
kosmoseinfrastruktuuri arendamiseks 
GOVSATCOMi komponendi raames.

Muudatusettepanek 137

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Haldusnõukogu liikmed ja nende 
asendusliikmed nimetatakse ametisse 
lähtuvalt nende teadmistest ameti 
põhiülesannete valdkonnas, võttes arvesse 
asjakohaseid juhtimis-, haldus- ja 
eelarvealaseid oskusi. Euroopa Parlament, 
komisjon ja liikmesriigid püüavad piirata 
neid haldusnõukogus esindavate isikute 
vahetumist, et tagada haldusnõukogu 
tegevuse järjepidevus. Kõikide osaliste 
eesmärk on saavutada meeste ja naiste 
võrdne esindatus haldusnõukogus.

4. Haldusnõukogu liikmed ja nende 
asendusliikmed nimetatakse ametisse 
lähtuvalt nende teadmistest ameti 
ülesannete valdkonnas, võttes arvesse 
asjakohaseid juhtimis-, haldus- ja 
eelarvealaseid oskusi. Euroopa Parlament, 
komisjon ja liikmesriigid püüavad piirata 
neid haldusnõukogus esindavate isikute 
vahetumist, et tagada haldusnõukogu 
tegevuse järjepidevus. Kõikide osaliste 
eesmärk on saavutada meeste ja naiste 
võrdne esindatus haldusnõukogus.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon määrab kindlaks 
metoodika, millega kehtestatakse 
kvalitatiivsed näitajad, et artikli 4 
punktides a, b ja c sätestatud eesmärkide 
saavutamisel tehtud edusamme täpselt 
hinnata. Selle metoodika alusel täiendab 
komisjon lisa hiljemalt 1. jaanuariks 
2021.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tulemusaruannete süsteem peab 
tagama, et programmi rakendamise ja 
tulemuste järelevalveks vajalikke andmeid 
kogutakse tõhusalt, tulemuslikult ja 
õigeaegselt. Selleks kehtestatakse liidu 
rahaliste vahendite saajatele ja juhul, kui 
see on asjakohane, liikmesriikidele 
proportsionaalsed aruandlusnõuded.

3. Tulemusaruannete süsteem peab 
tagama, et programmi rakendamise ja 
tulemuste järelevalveks vajalikke andmeid 
saab kasutada tehtud edusammude ja 
esinenud raskuste põhjalike analüüside 
koostamiseks ning kogutakse tõhusalt, 
tulemuslikult ja õigel ajal. Selleks 
kehtestatakse liidu rahaliste vahendite 
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saajatele ja juhul, kui see on asjakohane, 
liikmesriikidele proportsionaalsed 
aruandlusnõuded.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon korraldab programmi 
hindamise piisavalt aegsasti, et selle 
tulemusi saaks kasutada 
otsustamisprotsessis.

1. Komisjon korraldab programmi 
hindamise piisavalt aegsasti, et selle 
tulemusi saaks kasutada 
otsustamisprotsessis. Samuti nähakse 
hindamises ette kvalitatiivne hinnang 
artiklis 4 sätestatud üldiste eesmärkide 
saavutamisel tehtud edusammudele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmi vahehindamine toimub 
siis, kui programmi rakendamise kohta on 
saanud kättesaadavaks piisavalt teavet, ent 
mitte hiljem kui neli aastat pärast 
programmi rakendamise algust.

2. Programmi vahehindamine toimub 
siis, kui programmi rakendamise kohta on
saanud kättesaadavaks piisavalt teavet, ent 
mitte hiljem kui kolm aastat pärast 
programmi rakendamise algust.

Muudatusettepanek 142
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30. juuniks 2024 ja seejärel iga viie aasta 
tagant hindab komisjon vastavalt oma 
suunistele ameti töötulemusi seoses tema 
eesmärkide, volituste, ülesannete ja 
asukohaga. Hindamise käigus käsitletakse 
eelkõige võimalikku vajadust muuta ameti 
volitusi ja võimaliku muutmise 
finantsmõju. Samuti käsitletakse ameti 

30. juuniks 2024 ja seejärel iga viie kolme 
aasta tagant hindab komisjon vastavalt oma 
suunistele ameti töötulemusi seoses tema 
eesmärkide, volituste, ülesannete ja 
asukohtadega. Hindamise käigus 
käsitletakse eelkõige võimalikku vajadust 
muuta ameti volitusi, eelkõige seoses 
võimalusega usaldada talle täiendavaid 
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huvide konflikte käsitlevat poliitikat ning 
turvalisuse akrediteerimise nõukogu 
sõltumatust ja autonoomsust.

ülesandeid kooskõlas artikliga 30, ja 
võimaliku muutmise finantsmõju. Samuti 
käsitletakse ameti huvide konflikte 
käsitlevat poliitikat ning turvalisuse 
akrediteerimise nõukogu sõltumatust ja 
autonoomsust.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon koostab koostöös 
ametiga üleminekukava, et tagada ametile 
asjakohane rahastus ja töötajad, et 
võimaldada ametil täita käesolevas 
määruses osutatud ülesandeid. Komisjon 
määrab kindlaks meetmed tagamaks, et 
üleminekuajal, mis ei ületa kaht aastat 
alates käesoleva määruse kohaldamisest, 
täidetakse piisaval määral ülesandeid, 
mille jaoks ametil ei ole sel ajal piisavalt 
rahastust ega töötajaid.
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